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Liturgia Słowa
Pierwsze Czytanie (Joz 24,1-2a.15-17.18b)

Jozue zgromadził w Sychem wszystkie po-
kolenia Izraela. Wezwał też starszych Izraela, 
jego książąt, sędziów i zwierzchników, którzy 
się stawili przed Bogiem. Jozue przemówił 
wtedy do całego narodu: «Gdyby wam się 
nie podobało służyć Panu, rozstrzygnijcie 
dziś, komu służyć chcecie, czy bóstwom, 
którym służyli wasi przodkowie po drugiej 
stronie Rzeki, czy też bóstwom Amorytów, w 
których kraju zamieszkaliście. Ja sam i mój 
dom służyć chcemy Panu». Naród wówczas 
odrzekł tymi słowami: «Dalecy jesteśmy od 
tego, abyśmy mieli opuścić Pana, a służyć 
cudzym bogom. Czyż to nie Pan, Bóg nasz, 
wyprowadził nas i przodków naszych z zie-
mi egipskiej, z domu niewoli? Czyż nie On 
przed oczyma naszymi uczynił wielkie znaki 
i ochraniał nas przez całą drogę, którą szli-
śmy, i wśród wszystkich ludów, pomiędzy 
którymi przechodziliśmy? My również chce-
my służyć Panu, bo On jest naszym Bogiem». 

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

Psalm 33

Ref: Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry.

Ewangelia (Łk 14, 25-33)

W synagodze w Kafarnaum, Jezus powie-
dział: «Ciało moje jest prawdziwym pokar-
mem, a Krew moja jest prawdziwym napo-
jem». A wielu spośród Jego uczniów, którzy 
to usłyszeli, mówiło: «Trudna jest ta mowa. 
Któż jej może słuchać?» Jezus jednak, świa-
dom tego, że uczniowie Jego na to szem-
rali, rzekł do nich: «To was gorszy? A gdy 
ujrzycie Syna Człowieczego wstępującego 
tam, gdzie był przedtem? To Duch daje ży-
cie; ciało na nic się nie zda. Słowa, które Ja 
wam powiedziałem, są duchem i są życiem. 
Lecz pośród was są tacy, którzy nie wierzą». 
Jezus bowiem od początku wiedział, którzy 
nie wierzą, i kto ma Go wydać. Rzekł więc: 
«Oto dlaczego wam powiedziałem: Nikt nie 
może przyjść do Mnie, jeżeli nie zostało mu 
to dane przez Ojca». Od tego czasu wielu 
uczniów Jego odeszło i już z Nim nie chodzi-
ło. Rzekł więc Jezus do Dwunastu: «Czyż i wy 
chcecie odejść?» Odpowiedział Mu Szymon 
Piotr: «Panie, do kogo pójdziemy? Ty masz 
słowa życia wiecznego. A my uwierzyliśmy 
i poznaliśmy, że Ty jesteś Świętym Bożym».

Drugie czytanie  (Ef 5, 21-32)

Bracia: Bądźcie sobie wzajemnie podda-
ni w bojaźni Chrystusowej. Żony niechaj 
będą poddane swym mężom, jak Panu, bo 
mąż jest głową żony, jak i Chrystus – Gło-
wą Kościoła: On – Zbawca Ciała. Lecz jak 
Kościół poddany jest Chrystusowi, tak i 
żony mężom – we wszystkim. Mężowie, 
miłujcie żony, bo i Chrystus umiłował Ko-
ściół i wydał za niego samego siebie, aby 
go uświęcić, oczyściwszy obmyciem wodą, 
któremu towarzyszy słowo, aby samemu 
sobie przedstawić Kościół jako chwalebny, 
niemający skazy czy zmarszczki, czy czegoś 
podobnego, lecz aby był święty i nieskalany. 
Mężowie powinni miłować swoje żony, tak 
jak własne ciało. Kto miłuje swoją żonę, sie-
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bie samego miłuje. Przecież nigdy nikt nie 
odnosił się z nienawiścią do własnego ciała, 
lecz każdy je żywi i pielęgnuje, jak i Chrystus 
– Kościół, bo jesteśmy członkami Jego Ciała. 
Dlatego opuści człowiek ojca i matkę, a po-
łączy się z żoną swoją, i będą dwoje jednym 
ciałem. Tajemnica to wielka, a ja mówię: w 
odniesieniu do Chrystusa i do Kościoła.



Witamy wszystkich przybyłych 
do naszego kościoła i do naszej wspólnoty 
parafialnej! Parafia św. Ignacego to miejsce, 
gdzie spotykają się różne wspólnoty językowe. 
Życzymy wszystkim dobrej niedzieli  
i błogosławionego tygodnia. Więcej infor-
macji o nas znajdziecie na stronie interentowej 
i facebooku, zapraszamy! www.stignatius.pl,  
facebook.com/stignatiuspl

Odwiedziny chorych w każdy  
I piątek miesiąca. Jest to możliwość spowiedzi 
i  przyjęcia Komunii świętej. Zainteresowa-
nych prosimy o kontakt. Jeśli jest taka potrze-
ba, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu, 
odwiedzamy również chorych w szpitalu.

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

Spowiedź po polsku
w niedzielę: 12:45–13:15 i 18:15–19:15

Msze święte po polsku 
w każdą niedzielę:

13:30 – Msza z udziałem dzieci 
19:30 – Msza wieczorna

Kancelaria parafialna
czwartek 9:00 - 10:30
piątek 18:00 - 19:00

Intencje mszalne można rezerwować po każdej 
Mszy św.  

kancelaria parafialna  
w naszym duszpasterstwie jest otwarta w czwart-
ki od g. 9:00 - 10:30 oraz w piątki od g. 18:00 do 
19:00. Uprzejmie informujemy, że po niedzielnych 
Mszach św. jedynie wydajemy wcześniej przygo-
towane dokumenty. 

Kolekta w miesiącu sierpniu 
Zebrana kwota zostanie podana na początku 
września.

o uzdrowienie W ostatni ponie-
działek miesiąca (27.08) o g. 19:30 zapraszamy  na 
Mszę św. z modlitwą o uzdrowienie. Po Mszy św. 
będziemy trwali na modlitwie adorując Najświęt-
szy  Sakrament, prosząc Pana Jezusa o Jego dary. 
Prosimy, abyście informowali o tym wydarzeniu 
Waszych najbliższych i wszystkich potrzebujących. 

msze święte z modlitwą 

27 sierpnia (poniedziałek):
Wsp. św. Moniki
28 sierpnia (wtorek):
Wsp. św. Augustyna, biskupa i doktora Kościoła
29 sierpnia (środa):
Wsp. męczeństwa św. Jana Chrzciciela

Kalendarz liturgiczny

programy katechetyczne   
Zapisy na programy przygotowujące do I Ko-
munii św. oraz do bierzmowania w tym roku 
szkolnym są zamknięte i nie mamy możliwości 
przyjęcia żadnych nowych uczestników. 

pielgrzymka papieża W 
sposób szczególny pamiętajmy o Ojcu św. 
Franciszku w czasie trwającej Wizyty Apostol-
skiej do Irlandii. Dziś Papież zakończy Świa-
towe Spotkanie Rodzin i mamy nadzieję, że 
tchnie ono Nowego Ducha w Kościół, który 
jest szczególnie bliski i ważny także dla Ko-
ścioła w Anglii. 

początek roku Dzisiejszą niedzielę jako ostatnią możemy nazwać „wakacyjną”. 
Od przyszłej niedzieli wracają nasze dobrze znane sposoby wspólnego świętowania. Jest to także 
czas, kiedy w sposób szczególny zapraszamy Was do zaangażowania w naszą społeczność. Jest 
wiele dziedzin, które potrzebują waszej inicjatywy. 
Na pewno ucieszylibyśmy się z nowych lektorów, zarówno na Mszy o godz. 13:30, jak i o 19:30. 
Zespół szafarzy Najświętszej Eucharystii został w ostatnim czasie uszczuplony  przez wyjazdy  
i na pewno z chęcią przyjmie nowe osoby gotowe do posługi. Jeśli jeszcze brakuje Ci śmiałości, 
to zapraszamy do pomocy przy chociażby zbieraniu kolekty, a także w sposób szczególny przy 
pomocy w opiece nad dziećmi podczas Mszy św. o godz. 13.30.
Na koniec warto wszystkich zaprosić do posługi śpiewu. Nie tylko zapraszamy do aktywnego 
uczestnictwa we wspólnym śpiewaniu, ale także zapraszamy muzyków grających na różnych 
instrumentach i osoby śpiewające do naszego zespołu o godz. 13:30 oraz zapraszamy chętnych 
do chóru na Mszy św. o godz. 19:30. 
Więcej szczegółów już za tydzień. Mamy nadzieję, że znajdziecie dobre miejsce dla siebie. 
Od kilku lat początek roku chcemy także zaznaczać wspólnym wydarzeniem, które nie tylko 
będzie kolejnym eventem, ale także zwróci nas w kierunku Jezusa, który zaprasza każdego nas 
do szczególnej bliskości. 
W tym roku „Weekend na dobry początek” odbędzie się pod koniec września. Bedzie to także 
okazja, by podziękować Ojcu Davidowi Smolira SJ za Jego posługę proboszcza w naszej parafii 
oraz, by przywitać jego następce Ojca Andrew Cameron-Mowat SJ. Uroczystą Mszę św. od-
prawimy w niedzielę 30 września o godz. 13:30. Tuż po niej planujemy wspólne nieformalne 
spotkanie całej społeczności. W wydarzeniach tych będzie towarzyszył zespół Jakuba Tomalaka 
„Abba Pater“ z Polski. Zespół ten przygotuje także oprawę muzyczną na pierwszą w nowym 
roku duszpasterskim Mszę św. z modlitwą o uzdrowienie, która odbędzie się 1 października o 
19.30. Chcielibyśmy, aby te dwa dni połączyły nas nie tylko w przygotowaniach i realizacji ale 
przede wszystkim uczyniły nas jednym Kościołem w Jezusie Chrystusie. Jeśli możecie, zarezer-
wujcie ten czas, byśmy mogli spędzić go wspólnie. Serdecznie zapraszamy.

Seminarium Odnowy wiary
Seminarium to 10-tygodniowe rekolekcje dla każdego, kto chce pogłębić swoją wiarę, ale także 
dla tych, którzy chcą wejść na drogę codziennej współpracy z Bogiem. Rekolekcje “odprawia 
się w domu” na podstawie przygotowanych materiałów wydanych jako 11 niewielkich książek 
(koszt jednej ksiązki to około £3). 
Każdy tydzień ma określony temat, związany z najważniejszymi kwestiami dotyczącymi życia 
duchowego, m. in. problem rozeznawania duchowego, przebaczenia i uzdrowienia, działania 
Ducha Świętego, grzechu i nawrócenia, osobistej relacji z Bogiem itd. 
Cotygodniowe spotkania obejmują wspólną modlitwę, konferencję i spotkanie w grupach. Ca-
łość dopełnia indywidualna modlitwa z Pismem Świętym, którą każdy uczestnik Seminarium 
podejmuje w domu. Rekolekcje kończy modlitwa o przyjęcie darów Ducha Świętego.
Jak się zapisać? Wysyłając e-mail na adres: refleksja.wup@gmail.com ze swoim imieniem i na-
zwiskiem. Wiecej informacji na naszej stronie internetowej www.stignatius.pl.


