
DUSZPASTERSTWO POLSKIE

stignatiuspl@gmail.com 
facebook.com/stignatiuspl

07542873055
stignatius.pl 

Adres 27 High Road, London N15 6ND
Duszpasterze o. Mateusz Konopiński SJ, o. Bogdan Leśniak SJ
Safeguarding Agnieszka Więcek, stamfordhillsg2@rcdow.org.uk

9 CzerwCa 2019

Obdarowani #Czy#przyjmiesz#moc#życia?

 Niedziela Zesłania Ducha Świętego, Rok C

LITURGIA SŁOWA

Ewangelia (J 14, 15-16.23b-26) 
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Je-
żeli Mnie miłujecie, będziecie zachowy-
wać moje przykazania. Ja zaś będę prosił 
Ojca, a innego Parakleta da wam, aby z 
wami był na zawsze. Jeśli Mnie kto miłuje, 
będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec 
mój umiłuje go i przyjdziemy do niego, i 
mieszkanie u niego uczynimy. Kto nie mi-
łuje Mnie, ten nie zachowuje słów moich. 
A nauka, którą słyszycie, nie jest moja, 
ale Tego, który Mnie posłał, Ojca. To wam 
powiedziałem, przebywając wśród was. A 
Paraklet, Duch Święty, którego Ojciec pośle 
w moim imieniu, On was wszystkiego na-
uczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam 
powiedziałem».

Pierwsze Czytanie (Dz 2, 1-11)

Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znaj-
dowali się wszyscy razem na tym samym 
miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, 
jakby uderzenie gwałtownego wichru, i 
napełnił cały dom, w którym przebywali. 
Ukazały się im też jakby języki ognia, które 
się rozdzielały, i na każdym z nich spoczął 
jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem 
Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, 
tak jak im Duch pozwalał mówić. Przeby-
wali wtedy w Jeruzalem pobożni Żydzi ze 
wszystkich narodów pod słońcem. Kiedy 
więc powstał ów szum, zbiegli się tłumnie 
i zdumieli, bo każdy słyszał, jak tamci prze-
mawiali w jego własnym języku. Pełni zdu-
mienia i podziwu mówili: «Czyż ci wszyscy, 
którzy przemawiają, nie są Galilejczykami? 
Jakżeż więc każdy z nas słyszy swój własny 
język ojczysty? – Partowie i Medowie, i Ela-
mici, i mieszkańcy Mezopotamii, Judei oraz 
Kapadocji, Pontu i Azji, Frygii oraz Pamfilii, 
Egiptu i tych części Libii, które leżą blisko 
Cyreny, i przybysze z Rzymu, Żydzi oraz 
prozelici, Kreteńczycy i Arabowie – słyszy-
my ich głoszących w naszych językach wiel-
kie dzieła Boże».

Psalm: Ps 104

Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię.

Drugie czytanie  (Rz 88, 8-17)

Bracia: Ci, którzy według ciała żyją, Bogu 
podobać się nie mogą. Wy jednak nie żyje-
cie według ciała, lecz według Ducha, jeśli 
tylko Duch Boży w was mieszka. Jeżeli zaś 
ktoś nie ma Ducha Chrystusowego, ten do 
Niego nie należy. Skoro zaś Chrystus w was 
mieszka, ciało wprawdzie podlega śmierci 
ze względu na skutki grzechu, duch jednak 
ma życie na skutek usprawiedliwienia. A 
jeżeli mieszka w was Duch Tego, który Je-
zusa wskrzesił z martwych, to Ten, co

Alleluja, Alleluja, Alleluja
Przyjdź, Duchu Święty,
napełnij serca swoich wiernych
i zapal w nich ogień swojej miłości.
Alleluja, Alleluja, Alleluja

wskrzesił Chrystusa Jezusa z martwych, 
przywróci do życia wasze śmiertelne ciała 
mocą mieszkającego w was swego Ducha.
Jesteśmy więc, bracia, dłużnikami, ale nie 
ciała, byśmy żyć mieli według ciała. Bo je-
żeli będziecie żyli według ciała, czeka was 
śmierć. Jeżeli zaś przy pomocy Ducha zada-
wać będziecie śmierć popędom ciała – bę-
dziecie żyli. Albowiem wszyscy ci, których 
prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi. 
Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, 
by się znowu pogrążyć w bojaźni, ale otrzy-
maliście Ducha przybrania za synów, w 
którym możemy wołać: Abba, Ojcze! Sam 
Duch wspiera swym świadectwem nasze-
go ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi. 
Jeżeli zaś jesteśmy dziećmi, to i dziedzica-
mi: dziedzicami Boga, a współdziedzicami 
Chrystusa; skoro wspólnie z Nim cierpimy, 
to po to, by wspólnie mieć udział w chwale.



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 £3,052.95 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

czwartek 9:00–10:30
piątek 18:00–19:00
Intencje mszalne można zamawiać po 
każdej Mszy św.   

Kancelaria parafialna

Rozdział III
MANRESA (marzec 1522 – luty 1523) 
Udręki ducha. 

19. W Manresie codziennie chodził że-
brać. Nie jadał mięsa, ani nie pijał wina, 
chociaż mu je dawano. W niedzielę nie 
pościł, a jeśli otrzymał trochę wina, pił 
je. A ponieważ stosując się do mody 
swych czasów zwracał dawniej wiele 
uwagi na pielęgnację włosów, a były one 
bardzo piękne, postanowił teraz pozwo-
lić im róść zgodnie z naturą, nie czesząc 
ich ani nie strzygąc, ani też wcale nie 
nakrywając głowy zarówno w dzień, 
jak i w nocy. Dla tej samej racji pozwolił 
róść paznokciom u rąk i u nóg, ponie-
waż dawniej zbyt się o to troszczył.
Podczas pobytu w tym szpitalu zdarzyło 
mu się wiele razy widzieć za dnia w po-
wietrzu tuż obok siebie pewne zjawisko, 
które dawało mu wiele pociechy, było 
bowiem nadzwyczaj piękne. Nie rozpo-
znawał dobrze, co to jest, ale w pewien 
sposób wydawało mu się, że ma kształt 
węża z wielką ilością punktów błysz-
czących jakby oczy, chociaż nie były to 
oczy. Widok tej rzeczy sprawił mu wiele 
przyjemności i pociechy. Im więcej razy 
ją widział, tym bardziej wzrastała jego 
pociecha, a kiedy znów ta rzecz znikała, 
doznawał z tego powodu przykrości.

Grupa młodych

spotyka się we wtorki o godz. 19:00. 
Wszelkie informacje u Rafała Kasperko-
wicza 07713 139923.

Opowieść 
pielgrzyma 

Bierzmowanie 2020

Z tyłu kościoła dostępne są formularze 
dla tych, którzy chcieliby uczestniczyć w 
programie przygotowującym do sakra-
mentu bierzmowania. Program ten jest 
tylko w języku angielskim i skierowany 
do młodzieży w wieku od 14 lat wzwyż. 
Wypełnione formularze prosimy składać 
w zakmniętej kopercie na portierni domu 
parafialnego lub w zakrystii. Program 
rozpocznie się we wrześniu. Więcej infor-
macji na formularzu zgłoszeniowym.

Sakrament małżeństwa -
dokumentacja

Pary, które zamierzają zawrzeć związek 
małżeński do połowy września tego 
roku, powinny do końca czerwca zakoń-
czyć kompletowanie niezbędnej doku-
mentacji w naszej parafii. 

Inigo

Sprzątanie Kościoła

w piątek 14.06 o godz. 20:00. Jako wspól-
nota Polaków jesteśmy odpowiedzialni za 
sprzątanie naszego kościoła. Zapraszamy 
do włączenia się w dbanie o wspólne 
dobro.

Wspólnota u Przyjaciela

zaprasza w poniedziałek 10.06 o godz. 
19:30 na spotkanie modlitewne, które od-
będzie się w domu parafialnym.

Divine Mercy Group

Spotkanie odbędzie się w środę 12.06 i 
rozpocznie się Mszą św. o godz. 18:30 w 
kościele. Po Mszy św. zapraszamy na na-
bożeństwo ku czci Bożego Miłosierdzia 
w j. angielskim, polskim i hiszpańskim.

Msza św. dla bezdomnych

odbędzie się w piątek 14.06 o godz. 13:00.
Serdecznie zapraszamy.

I Komunia 2020

Z tyłu kościoła dostępne są formularze 
dla tych, którzy chcieliby uczestniczyć w 
Katechezie Rodzinnej przygotowującej do 
I Komunii św. w języku polskim. Program 
ten jest dla dzieci klas 3. lub starszych. 
Wypełnione formularze wraz z aktem 
chrztu dziecka oraz opłatą prosimy skła-
dać w zakmniętej kopercie na portierni 
domu parafialnego lub w zakrystii. Ilość 
miejsc jest ograniczona. Zapisy kończą 
się 18.06.2019. Więcej informacji na: 
www.stignatius.pl lub www.schoolandfa-
mily.org.


