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Jedność #istota#wewnętrznego#życia

 Niedziela Najświętszej Trójcy, Rok C

LITURGIA SŁOWA

Psalm: Ps 8

Jak jest przedziwne imię Twoje, Panie!

Gdy patrzę na Twe niebo, dzieło palców Twoich,
na księżyc i gwiazdy, które Ty utwierdziłeś: 
Czym jest człowiek, że o nim pamiętasz, 
czym syn człowieczy, że troszczysz się o niego? 

Jak jest przedziwne imię Twoje, Panie!

Uczyniłeś go niewiele mniejszym od 
aniołów, uwieńczyłeś go czcią i chwałą. 
Obdarzyłeś go władzą nad dziełami rąk 
Twoich, wszystko złożyłeś pod jego stopy:

Jak jest przedziwne imię Twoje, Panie!

Owce i bydło wszelakie, 
i dzikie zwierzęta, 
ptaki niebieskie i ryby morskie, 
wszystko, co szlaki mórz przemierza.

Jak jest przedziwne imię Twoje, Panie!

Ewangelia (J 16, 12-15) 
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jesz-
cze wiele mam wam do powiedzenia, ale 
teraz znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie 
On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej 
prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale 
powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznaj-
mi wam rzeczy przyszłe. On Mnie otoczy 
chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam 
objawi.  Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. 
Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie 
i wam objawi».

Pierwsze Czytanie (Prz 8, 22-31)

Tak mówi Mądrość Boża: «Pan mnie zrodził 
jako początek swej mocy, przed dziełami 
swymi, od pradawna. Od wieków zostałam 
ustanowiona, od początku, przed pradzie-
jami ziemi. Przed oceanem zostałam zro-
dzona, przed źródłami pełnymi wód; zanim 
góry zostały założone, przed pagórkami 
zostałam zrodzona. Nim glebę i pola uczy-
nił, przed pierwszymi skibami roli. Gdy 
niebo umacniał, z Nim byłam, gdy kreślił 
sklepienie nad bezmiarem wód; gdy w gó-
rze utwierdzał obłoki, gdy źródła wielkiej 
Otchłani umacniał, gdy morzu ustawiał 
granice, by wody z brzegów nie wystąpiły; 
gdy ustalił fundamenty ziemi. I byłam przy 
Nim mistrzynią, rozkoszą Jego dzień po 
dniu, cały czas igrając przed Nim. Igrając 
na okręgu ziemi, radowałam się przy sy-
nach ludzkich».

Drugie czytanie  (Rz 5, 1-5)

Bracia: Dostąpiwszy usprawiedliwienia 
dzięki wierze, zachowajmy pokój z Bogiem 
przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa; 
dzięki Niemu uzyskaliśmy na podstawie 
wiary dostęp do tej łaski, w której trwamy, 
i chlubimy się nadzieją chwały Bożej. Ale 
nie tylko tym, lecz chlubimy się także z uci-
sków, wiedząc, że ucisk wyrabia wytrwa-
łość, a wytrwałość – wypróbowaną cnotę, 
wypróbowana zaś cnota – nadzieję. A na-
dzieja zawieść nie może, ponieważ miłość 
Boża rozlana jest w sercach naszych przez 
Ducha Świętego, który został nam dany.

Alleluja, Alleluja, Alleluja
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
Bogu, który jest i który był, i który 
przychodzi.
Alleluja, Alleluja, Alleluja

CZYTANIA NA NASTĘPNĄ NIEDZIELĘ

XII Niedziela Zwykła – Rok C 
I czytanie: Za 12, 10-11; 13,1
Psalm: Ps 63
II czytanie: Ga 3, 26-29
Ewangelia: Łk 9, 18-24



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 £3,322.83 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. 

20. Aż do tego czasu trwał jakby w jed-
nym i tym samym wewnętrznym stanie 
wielkiej i niezmiennej radości, nie ma-
jąc jednak żadnej znajomości rzeczy 
wewnętrznych i duchowych. W czasie 
kiedy trwało to widzenie, albo krótko 
przed tym, zanim się zaczęło, trwało 
ono bowiem przez wiele dni, nacho-
dziła go myśl uparta, która go dręczy-
ła, przedstawiając mu trudności jego 
obecnego życia. Było to tak, jakby mu 
ktoś mówił w duszy: „Jak będziesz mógł 
znosić takie życie przez 70 lat, które 
masz przeżyć?” Ale on czując, że ta myśl 
pochodzi od nieprzyjaciela, odpowiadał
na nią wewnętrznie z wielką mocą: „O 
nędzniku! Czy możesz mi obiecać choć-
by jedną godzinę życia?” I tak zwyciężył 
tę pokusę i odzyskał spokój. To była 
pierwsza pokusa, która nań przyszła po
tym, co się wyżej rzekło. A stało się to 
wtedy, kiedy wchodził do kościoła, gdzie 
codziennie słuchał mszy konwentual-
nej, nieszporów, i komplety. Wszystkie 
nabożeństwa były śpiewane i znajdował
w nich wiele pociechy. Podczas mszy 
św. czytał zazwyczaj Mękę Pańską. I tak 
żył wciąż w tym samym równym stanie 
ducha.

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 Wspólnota u Przyjaciela

zaprasza w poniedziałek 17.06 o godz. 
19:30 na spotkanie modlitewne, które od-
będzie się w domu parafialnym.

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.

Róża Różańca
Rodziców za Dzieci będzie miała Mszę 
świętą oraz modlitwę różańcową w Ma-
łej Kaplicy w środę 19.06 o godz. 19:30. 
Zapraszamy.

Dziękujemy za pomoc w sprzątaniu ko-
ścioła wszystkim tym, którzy w miniony 
piątek brali w nim udział. Zapraszam do 
udziału w tej posłudze w naszej Wspólnocie 
Parafialnej. 

Kalendarz liturgiczny

19 czerwca (środa): Wsp. św Romualda, 
opata
20 czerwca (czwartek): Uroczystość Naj-
świętszego Ciała i Krwi Chrystusa, w PL
21 czerwca (piątek): Wsp. św Alojzego 
Gonzagi, zakonnika
22 czerwca (sobota): Wsp. św. Jana 
Fishera, biskupa i Tomasza More’a, 
męczenników


