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21-28 Lipca 2019

Codzienność na#większą#chwałę#Bożą.

XVI i XVII Niedziela Zwykła, Rok C

LITURGIA SŁOWA

XVI Niedziela Zwykła – Rok C 

Pierwsze czytanie: Rdz. 18, 1-10a
Psalm: Ps 15
Drugie czytanie: Kol 1, 24-28
Ewangelia: Łk 10, 38-42

21 lipca 2019

KALENDARZ LITURGICZNY

28 lipca 2019
XVII Niedziela Zwykła – Rok C

 
Pierwsze czytanie: Rdz. 18, 20-32
Psalm: Ps 138 
Drugie czytanie: Kol 2, 12-14
Ewangelia: Łk 11, 1-13

31 lipca 2019
Uroczystość św. Ignacego z Loyoli

Odpust Parafilany
 
Pierwsze czytanie:Wj 34, 29-35
Psalm: Ps 99 
Ewangelia: Mt 13, 44-46

22 lipca (poniedziałek): 
św. Marii Magdaleny, święto

23 lipca (wtorek): 
św. Brygidy, zakonnicy, patronki Europy, 
święto

24 lipca (środa): 
Wsp. św. Sharbela, mnicha i pustelnika 

25 lipca (czwartek): 
św. Jakuba, apostoła, święto

26 lipca (piątek): 
Wsp. śś. Joachima i Anny, rodziców Naj-
świętszej Maryi Pann

29 lipca (poniedziałek): 
Wsp. św. Marty

30 lipca (wtorek):
Wsp. św. Piotra Chryzologa, bp i doktora 
Kościoła

31 lipca (środa):
Wsp. św. Ignacego Loyoli, prezbitera, za-
łożyciela Towarzystwa Jezusowego

Modlitwa św. Ignacego
Słowo Odwieczne,

Jednorodzony Synu Boży,
proszę Cię, naucz mnie służyć Ci tak,

jak tego jesteś godzien.
Naucz mnie dawać, a nie liczyć;
walczyć, a na rany nie zważać;

pracować, a nie szukać spoczynku;
ofiarować się, a nie szukać nagrody innej
prócz poczucia, że spełniłem Twoją naj-

świętszą wolę.
Amen.



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

Informację o kolekcie z okresu wakacyj-
nego podamy we wrześniu. Wszystkim 
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

św. Ignacy Loyola

Wspólnota u Przyjaciela
zaprasza w czasie wakcji w każdy po-
niedziałek o godz. 19:30 na spotkanie 
modlitewne, które odbędzie się w domu 
parafialnym.

Okres wakacyjny

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

RCIA
Osoby dorosłe, które chciałyby przygoto-
wać się do chrztu lub bierzmowania pro-
szone 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 poczestunek do domu 
parafilanego.

Zabierz, Panie, i przyjmij  
całą wolność moją,  

pamięć moją i rozum,  
i wolę mą całą,  

cokolwiek mam i posiadam. 
 Ty mi to wszystko dałeś  
– Tobie to, Panie oddaję.  

Twoje jest wszystko.  
Rozporządzaj tym w pełni wedle 

swojej woli.  
Daj mi jedynie miłość Twą i łaskę, 

albowiem to mi wystarcza.  
Amen

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

Divine Mercy Group
Spotkanie odbędzie się w środę 24.07 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. 
z modlitwą o uzdrowienie
Msza św. odbędzie się w poniedziałek  
29.07 o godz. 19:30. Zapraszamy. Po 
Mszy św. będziemy trwali na modlitwie 
adorując Najświętszy  Sakrament, pro-
sząc Pana Jezusa o Jego dary. Prosimy, 
abyście informowali o tym wydarze-
niu Waszych najbliższych i wszystkich 
potrzebujących. 

Pierwszy Piątek Miesiąca
Adoracja Najświętszego Sakramentu 
02.08  od  godz. 10:30 do 11:30 oraz od 
godz. 19:00 do 20:00. Możliwość spo-
wiedzi w języku polskim i angielskim od 
godz. 19:00. 

Zmiana tajemnic różańca
odbędzie się w niedzielę 04.08 po Mszy 
św. wieczornej. Zapraszamy.


