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LITURGIA SŁOWA

Ewangelia (Łk 10, 25-37) 
Powstał jakiś uczony w Prawie i wystawiając 
Jezusa na próbę, zapytał: «Nauczycielu, co 
mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?»
Jezus mu odpowiedział: «Co jest napisane 
w Prawie? Jak czytasz?» On rzekł: «Będziesz 
miłował Pana, Boga swego, całym swoim 
sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą 
i całym swoim umysłem; a swego bliź-
niego jak siebie samego». Jezus rzekł do 
niego: «Dobrze odpowiedziałeś. To czyń, 
a będziesz żył». Lecz on, chcąc się uspra-
wiedliwić, zapytał Jezusa: «A kto jest moim 
bliźnim?» Jezus, nawiązując do tego, rzekł: 
«Pewien człowiek schodził z Jeruzalem do 
Jerycha i wpadł w ręce zbójców. Ci nie tyl-
ko go obdarli, lecz jeszcze rany mu zadali 
i zostawiwszy na pół umarłego, odeszli. 
Przypadkiem przechodził tą drogą pewien 
kapłan; zobaczył go i minął. Tak samo le-
wita, gdy przyszedł na to miejsce i zobaczył 
go, minął. Pewien zaś Samarytanin, wędru-
jąc, przyszedł również na to miejsce. Gdy 
go zobaczył, wzruszył się głęboko: podszedł 
do niego i opatrzył mu rany, zalewając je 
oliwą i winem; potem wsadził go na swoje 
bydlę, zawiózł do gospody i pielęgnował go. 
Następnego zaś dnia wyjął dwa denary, dał 
gospodarzowi i rzekł: „Miej o nim staranie, 
a jeśli co więcej wydasz, ja oddam tobie, 
gdy będę wracał”. Kto z tych trzech okazał 
się według ciebie bliźnim tego, który wpadł 
w ręce zbójców?» On odpowiedział: «Ten, 
który mu okazał miłosierdzie» Jezus mu 
rzekł: «Idź i ty czyń podobnie!»

Pierwsze Czytanie (Pwt 30, 10-14)

Mojżesz powiedział do ludu: Będziesz słu-
chał głosu Pana, Boga swego, przestrzega-
jąc Jego poleceń i postanowień zapisanych 
w księdze tego Prawa; wrócisz do Pana, 
Boga swego, z całego swego serca i z całej 
swej duszy. Polecenie to bowiem, które Ja ci 
dzisiaj daję, nie przekracza twych możliwo-
ści i nie jest poza twoim zasięgiem. Nie jest 
w niebiosach, by można było powiedzieć: 
„Któż dla nas wstąpi do nieba i przyniesie 
je nam, a będziemy słuchać i wypełnimy 
je”. I nie jest za morzem, aby można było 
powiedzieć: „Któż dla nas uda się za morze 
i przyniesie je nam, a będziemy słuchać i 
wypełnimy je”. Słowo to bowiem jest bar-
dzo blisko ciebie: w twych ustach i w twoim 
sercu, byś je mógł wypełnić.

Psalm: Ps 69 (lub Ps 19)

Ożyje serce szukających Boga. 

Drugie czytanie  (Kol 1, 15-20)

Chrystus Jezus jest obrazem Boga niewi-
dzialnego – Pierworodnym wobec każde-
go stworzenia, bo w Nim zostało wszystko 
stworzone: i to, co w niebiosach, i to, co na 
ziemi, byty widzialne i niewidzialne, czy 
to Trony, czy Panowania, czy Zwierzch-
ności, czy Władze. Wszystko przez Niego i 
dla Niego zostało stworzone. On jest przed 
wszystkim i wszystko w Nim ma istnie-
nie. I On jest Głową Ciała – Kościoła. On 
jest Początkiem. Pierworodnym spośród 
umarłych, aby sam zyskał pierwszeństwo 
we wszystkim. Zechciał bowiem Bóg, aby 
w Nim zamieszkała cała Pełnia i aby przez 
Niego znów pojednać wszystko z sobą: 
przez Niego – i to, co na ziemi, i to, co w 
niebiosach, wprowadziwszy pokój przez 
krew Jego krzyża.

Alleluja, Alleluja, Alleluja
Słowa Twoje, Panie, są duchem i życiem.
Ty masz słowa życia wiecznego.
Alleluja, Alleluja, Alleluja



do naszej parafii, a także tym parafianom, 
którzy tego jeszcze nie zrobili, polecamy, 
by skorzystali z formularzy dostępnych 
z tyłu kościoła (St Ignatius Parish – Pa-
rishioner Registration Form) i dokonali 
zapisu do wspólnoty parafialnej.

Nowo przybyłym

Kolekta w poprzednią niedzielę wy-
niosła £3,156.67 Wszystkim serdecznie 
dziękujemy za złożone ofiary.

Kolekta

przybyłych do naszego kościoła i na-
szej wspólnoty parafialnej! Parafia 
św. Ignacego to miejsce, gdzie spoty-
kają się różne wspólnoty językowe.  
Życzymy wszystkim dobrej niedzieli i bło-
gosławionego tygodnia.

Witamy wszystkich

po polsku: w każdą niedzielę
13:30 – Msza z udziałem dzieci 
19:30 – Msza wieczorna
po angielsku: codziennie o 10:00 i 18:30 
w niedzielę: (sobota 19:00) 8:00; 10:00; 
11:30; 18:00

Msze święte

po polsku: w każdą niedzielę 
12:45–13:15 
18:45–19:30
Istnieje możliwość umówienia się na  
spowiedź indywidualnie.

Spowiedź

w lipcu i sierpniu będzie czynna w ograni-
czonym zakresie po niedzielnych Mszach 
św. w j. polskim. Intencje mszalne można 
zamawiać po każdej Mszy św.   

Kancelaria parafialna

Płyta
Dziś po Mszach św. w zakrystii można 
nabyć płytę ”Amen AdoraMus Emigran-
ci Najwyższemu”. To tworzony w Anglii 
projekt muzyczny muzyki uwielbienia 
w języku polskim i anielskim. W zespole 
z powodzeniem śpiewają członkowie 
naszego chóru z Mszy św. o godz. 19.30. 
Cena płyty to £15.

Wspólnota u Przyjaciela
zaprasza w czasie wakcji w każdy ponie-
działek o godz. 19:30 na spotkania modli-
tewne, które będą się odbywaływ domu 
parafialnym.

Okres wakacyjny
W czasie wakacji w naszym duszpaster-
stwie Msze św. w języku polskim będą 
odprawiane zarówno o godz. 13.30,  jak 
i 19.30. Kancelaria prafialna w lipcu i 
sierpniu będzie funkcjonowała po nie-
dzielnych Mszach świętych w ograniczo-
nym zakresie. 

Róża Różańca
Rodziców za Dzieci będzie miała Mszę 
świętą oraz modlitwę różańcową w Ma-
łej Kaplicy w środę 17.07 o godz. 19:30. 
Zapraszamy.

RCIA
Osoby dorosłe, które chciałyby przygo-
tować się do chrztu lub bierzmowania, 
proszone są o zostawienie swoich danych 
kontaktowych w zakrystii. W najbliższym 
czasie poinformujemy o możliwości od-
bycia odpowiednich kursów. 

Odpust parafialny
św. Ignacego z Loyoli
odbędzie się w środę 31.07. Rozpocz-
niemy o godz 18:30 Mszą św. po której 
zapraszamy na poczęstunek do domu 
parafialnego.

Nie tylko to, co widać
Podziękowanie dla o. Bogdana

Pozwólcie, że podziękowanie dla o. 
Bogdana za trzy ostatnie lata Jego po-
sługi w naszym duszpasterstwie, będzie 
miało lekką nutę osobistą. 
Przez trzy lata współpracy często, pa-
trząc na o. Bogdana, przypominałem 
sobie, że istnieją rzeczy policzalne i 
niepoliczalne. Można policzyć ilość dni 
i tygodni, które spędził z nami, ale chy-
ba nikt, kto choć trochę Go poznał, nie 
odważyłby się policzyć ilości spotkań 
i godzin, które spędził On na indywi-
dualnych rozmowach i spowiedziach. 
Nikt nie jest zdolny policzyć drobnych 
gestów dobroci i troski, które ofiaro-
wywał nam tak hojnie i bez żadnego 
splendoru.
Wiele razy doświadczyłem zadziwienia 
i widziałem je również na twarzach mo-
ich współbraci, kiedy orientowaliśmy 
się jak wiele i z jaką częstotliwością o. 
Bogdan był w stanie zrobić dla drugie-
go człowieka. 
Jego możliwości są niepoliczalne. Za 
to, co niepoliczalne i policzalne, za 
każdą chwile, rozmowę, Eucharystię 
i za Twoje oddanie dla nas i dla tego 
miejsca, chcemy serdecznie podzię-
kować. Niech Pan Bóg w nowym miej-
scu, w Warszawie, obdarzy Cię siłami i 
łaskami, które pozwolą Ci nieustannie 
służyć ludziom i Panu Bogu z zapałem, 
który  widzieliśmy na Stamford Hill.

o. Mateusz Konopiński SJ

Intencje mszalne
można zamawiać po każdej Mszy św. 
Wolne terminy intencji w okresie waka-
cyjnym to: 04.08 godz. 13:30, 11.08 godz. 
13.30,  18.08 godz. 19:30, 25.08 godz. 13:30.

Witamy w naszej wspólnocie o. Marka 
Rosłonia, jezuitę pracującego na stałe w 
Gdyni. Będzie On nam pomagał przez naj-
liższe dwa tygodnie.

o. Marek


