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Przykazanie #Po#nim#Jego#w#nas#poznają

V Niedziela Wielkanocna, Rok C

LITURGIA SŁOWA

Ewangelia (J 13, 31-33a.34-35) 
Po wyjściu Judasza z wieczernika Jezus po-
wiedział: «Syn Człowieczy został teraz oto-
czony chwałą, a w Nim Bóg został chwałą 
otoczony. Jeżeli Bóg został w Nim otoczony 
chwałą, to i Bóg Go otoczy chwałą w sobie 
samym, i to zaraz Go chwałą otoczy. Dzieci, 
jeszcze krótko jestem z wami. Przykazanie 
nowe daję wam, abyście się wzajemnie 
miłowali, tak jak Ja was umiłowałem; że-
byście i wy tak się miłowali wzajemnie. Po 
tym wszyscy poznają, że jesteście ucznia-
mi moimi, jeśli będziecie się wzajemnie 
miłowali».

Pierwsze Czytanie (Dz 14, 21b-27)

Paweł i Barnaba wrócili do Listry, do Iko-
nium i do Antiochii, umacniając dusze 
uczniów, zachęcając do wytrwania w wie-
rze, «bo przez wiele ucisków trzeba nam 
wejść do królestwa Bożego». Kiedy w każ-
dym Kościele wśród modlitw i postów usta-
nowili im starszych, polecili ich Panu, w 
którego uwierzyli. Potem przeszli przez Pi-
zydię i przybyli do Pamfilii. Głosili słowo w 
Perge, zeszli do Attalii, a stąd odpłynęli do 
Antiochii, gdzie za łaską Bożą zostali prze-
znaczeni do dzieła, które wykonali. Kiedy 
przybyli i zebrali miejscowy Kościół, opo-
wiedzieli, jak wiele Bóg przez nich zdziałał 
i jak otworzył poganom podwoje wiary.

Drugie czytanie  (Ap 21, 1-5a)

Ja, Jan, ujrzałem niebo nowe i ziemię 
nową, bo pierwsze niebo i pierwsza ziemia 
przeminęły, i morza już nie ma. I Miasto 
Święte – Jeruzalem Nowe ujrzałem zstę-
pujące z nieba od Boga, przystrojone jak 
oblubienica zdobna w klejnoty dla swego 
męża. I usłyszałem donośny głos mówiący 
od tronu: «Oto przybytek Boga z ludźmi: i 
zamieszka wraz z nimi, i będą oni Jego lu-
dem, a On będzie „Bogiem z nimi”. I otrze 
z ich oczu wszelką łzę, a śmierci już nie bę-
dzie. Ani żałoby, ni krzyku, ni trudu już nie 
będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły». 
I rzekł Zasiadający na tronie: «Oto czynię 
wszystko nowe».

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Daję wam przykazanie nowe, abyście 
się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was 
umiłowałem.

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Psalm: Ps 145

Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu.

Pan jest łagodny i miłosierny, 
nieskory do gniewu i bardzo łaskawy.
Pan jest dobry dla wszystkich, 
a Jego miłosierdzie nad wszystkim, 
co stworzył.

Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu.

Niech Cię wielbią, Panie,
wszystkie Twoje dzieła  
i niech Cię błogosławią Twoi wyznawcy.
Niech mówią o chwale Twojego królestwa 
i niech głoszą Twoją potęgę.

Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu.

Aby synom ludzkim oznajmić Twoją potęgę 
i wspaniałość chwały Twojego królestwa.
Królestwo Twoje królestwem
wszystkich wieków, przez wszystkie poko-
lenia Twoje panowanie.

Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu.



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 £3,363.85 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

w naszym kościele odbędzie się w przy-
szłą niedzielę 26.05 na Mszy św. o godz. 
13.30. Możemy spodziewać się wielu 
gości i przyjaciół spoza naszego dusz-
pasterstwa. Postarajmy się ich przyjąć z 
serdecznością i otwartością! Uroczystość 
może być nieco dłuższa niż zazwyczaj. 
Informujemy również, że przed Mszą 
świętą o godz. 13.30 nie będzie możliwo-
ści skorzystania z sakramentu pokuty.

I Komunia święta

Rozdział II
Rycerz Boży (1522)
Z Loyoli do Nawarrety 
(koniec lutego 1522)  

17. Podróżował dalej do Montserratu 
rozmyślając, jak zawsze miał zwyczaj, 
o wielkich czynach, których zamierzał 
dokonać dla miłości Boga. A ponieważ 
umysł miał opanowany całkowicie tymi 
sprawami zaczerpniętymi z Amadisa de 
Gaula i z innych podobnych romansów
rycerskich, przychodziły mu na myśl 
niektóre rzeczy podobne do tamtych. 
I tak postanowił spędzić całą noc na 
czuwaniu pod bronią, nie siadając ani 
nie kładąc się, ale już to stojąc, już to 
klęcząc, przed ołtarzem Naszej Pani z 
Montserratu. Postanowił też, że tam 
porzuci swój strój, a oblecze się w szaty 
i znamiona Chrystusa. Opuścił więc tę 
miejscowość i rozmyślał w drodze we-
dle zwyczaju o swoich zamiarach. Przy-
bywszy do Montserratu (21 III 1522) po 
modlitwie porozumiał się ze spowiedni-
kiem, następnie odbył spowiedź z całe-
go życia, która przygotowana pisemnie 
trwała trzy dni. Załatwił też ze spowied-
nikiem, żeby postarał się o zatrzymanie 
przy klasztorze jego mulicy, miecz zaś i
sztylet zawiesił w kościele przed oł-
tarzem Najświętszej Panny. Był to 
pierwszy człowiek, któremu wyjawił 
swoje postanowienie, ponieważ aż 
do tej pory nie mówił o tym żadnemu 
spowiednikowi.

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

Wspólnota u Przyjaciela

Opowieść 
pielgrzyma 

Inigo

zaprasza w poniedziałek 20.05 o godz. 
19:30 na adorację Najświętszego Sa-
kramentu, która odbędzie 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 w Małej Kaplicy w środę 22.05 o 
godz. 19:30. Zapraszamy.

Divine Mercy Group
Spotkanie odbędzie się w środę 29.05 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.

Wspólne zdjęcie
W niedzielę 9.06 na Mszy św. o godz. 13:30 
chcemy zrobić wspólne zdjęcie naszej 
wspólnoty. Będzie nam bardzo miło, jeśli 
tego dnia spotkamy się w jak największym 
gronie, aby zrobić sobie małą pamiątkę 
pod koniec tego roku. 

Bierzmowanie 2020

Z tyłu kościoła dostępne są formularze dla 
tych, którzy chcieliby uczestniczyć w pro-
gramie przygotowującym do sakramentu 
bierzmowania. Program ten jest tylko w 
języku angielskim i skierowany jest do 
młodzieży w wieku od 14 lat wzwyż. Wy-
pełnione 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 -
dokumantacja
Pary, które zamierzają zawrzeć związek 
małżeński do połowy września tego roku 
powinny do końca czerwca zakończyć 
kompletowanie niezbędnej dokumenta-
cji w naszej parafii. 


