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Pocieszyciel #Ten#który#wszystko#łączy

VI Niedziela Wielkanocna, Rok C

LITURGIA SŁOWA

Ewangelia (J 14, 23-29) 
Jezus powiedział do swoich uczniów: Jeśli 
Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją 
naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdzie-
my do niego, i mieszkanie u niego uczyni-
my. Kto nie miłuje 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 Oj-
ciec pośle w moim imieniu, On was wszyst-
kiego nauczy i przypomni wam wszystko, 
co Ja wam powiedziałem. Pokój zostawiam 
wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje 
świat, Ja wam daję. Niech się nie trwoży 
serce wasze ani się nie lęka. Słyszeliście, 
że wam powiedziałem: Odchodzę i przyjdę 
znów do was. Gdybyście Mnie miłowali, 
rozradowalibyście się, że idę do Ojca, bo 
Ojciec większy jest ode Mnie. A teraz po-
wiedziałem wam o tym, zanim to nastąpi, 
abyście uwierzyli, gdy się to stanie.

Pierwsze Czytanie (Dz 15, 1-2.22-29)

Niektórzy przybysze z Judei nauczali braci: 
Jeżeli się nie poddacie obrzezaniu według 
zwyczaju Mojżeszowego, nie możecie być 
zbawieni. Kiedy doszło do niemałych spo-
rów i roztrząsań między nimi a Pawłem i 
Barnabą, postanowiono, że Paweł i Bar-
naba, i jeszcze kilku spośród nich udadzą 
się w sprawie tego sporu do Jeruzalem, do 
apostołów i starszych. Wtedy apostołowie i 
starsi wraz z całym Kościołem postanowi-
li wybrać ludzi przodujących wśród braci: 
Judę, zwanego Barsabą, i Sylasa i wysłać 
do Antiochii razem z Barnabą i Pawłem. 
Posłali przez nich pismo tej treści: Aposto-
łowie i starsi bracia przesyłają pozdrowie-
nie braciom pogańskiego pochodzenia w 
Antiochii, w Syrii i w Cylicji. Ponieważ do-
wiedzieliśmy się, że niektórzy bez naszego 
upoważnienia wyszli od nas i zaniepokoili 
was naukami, siejąc zamęt w waszych du-
szach, postanowiliśmy jednomyślnie wy-
brać mężów i wysłać razem z naszymi dro-
gimi: Barnabą i Pawłem, którzy dla imienia 
Pana naszego, Jezusa Chrystusa, poświęcili 
swe życie. Wysyłamy więc Judę i Sylasa, któ-
rzy oznajmią wam ustnie to samo. Postano-
wiliśmy bowiem, Duch Święty i my, nie na-
kładać na was żadnego ciężaru oprócz tego, 
co konieczne. Powstrzymajcie się od ofiar 
składanych bożkom, od krwi, od tego, co 
uduszone, i od nierządu. Dobrze uczynicie, 
jeżeli powstrzymacie się od tego. Bywajcie 
zdrowi!
Psalm: Ps 67

Niech wszystkie ludy sławią Ciebie, Boże

Drugie czytanie  (Ap 21, 1-5a)

Uniósł mnie anioł w zachwyceniu na górę 
wielką i wyniosłą, i ukazał mi Miasto Świę-
te – Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga, 
mające chwałę Boga. Źródło jego światła 
podobne do kamienia drogocennego, jakby

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał 
moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyj-
dziemy do niego.

Alleluja, Alleluja, Alleluja

do jaspisu o przejrzystości kryształu: Miało 
ono mur wielki i wysoki, miało dwanaście 
bram, a na bramach – dwunastu aniołów i 
wypisane imiona, które są imionami dwu-
nastu szczepów synów Izraela. Od wscho-
du trzy bramy i od północy trzy bramy, i 
od południa trzy bramy, i od zachodu trzy 
bramy. A mur Miasta ma dwanaście warstw 
fundamentu, a na nich dwanaście imion 
dwunastu Apostołów Baranka. A świątyni 
w nim nie dojrzałem: bo jego świątynią 
jest Pan Bóg wszechmogący oraz Baranek. 
I Miastu nie trzeba słońca ni księżyca, by 
mu świeciły, bo chwała Boga je oświetliła, a 
jego lampą – Baranek.



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 £2,853.14 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
Grupa młodych
spotyka się we wtorki o godz. 19:00. 
Wszelkie informacje u Rafała Kasperko-
wicza 07713 139923.

o. Andrew Cameron-Mowat SJ

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.

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.

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.Ini

Sakrament małżeństwa -
dokumentacja
Pary, które zamierzają zawrzeć związek 
małżeński do połowy września tego roku 
powinny do końca czerwca zakończyć 
kompletowanie niezbędnej dokumenta-
cji w naszej parafii. 

Msza św. 
z modlitwą o uzdrowienie
Msza św. odbędzie się w poniedziałek  
27.05 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. 

Zmiana tajemnic różańca
odbędzie się w niedzielę 02.06 po Mszy 
św. wieczornej. Zapraszamy.

I Komunia święta
Dziś o godz. 13.30 dzieci z naszego dusz-
pasterstwa przyjmą I Komunię św. Prosi-
my o Waszą modlitwę w ich intencji oraz 
w intencji ich rodzin.

Apostolat Społeczny
działający w naszej parafii, oferuje od 
04.06 ciepłe posiłki dla bezdomnych we 
wtorki. W czwartki zaprasza na spotka-
nia o tematyce religijnej (film, czytanie 
Pisma św.) Prosimy o modlitwę oraz po-
moc wolontariuszy. Kontakt: Katarzyna 
Wójcik (tel. 07872027350).

Przedstawiamy Wam, skrót listu do 
parafian, który w poprzednią niedzielę 
udostępnił nasz o. proboszcz Andrew 
Cameron-Mowat. Całość listu jest do-
stępna na naszej stronie internetowej. 

Drodzy parafianie, 

Chciałbym przedstawić Wam moje 
plany związane z remontami w naszym 
Kościele oraz sprawy dotyczące kampa-
ni „Growing in Faith”. Odkąd zostałem 
proboszczem stało się dla mnie priory-
tetem doprowadzenie do końca spraw 
związanych z budową holu parafialne-
go, na który przez wiele lat zbieraliśmy 
fundusze. Fakty są jednak takie, że nie 
będzie to możliwe z tych pieniędzy, a 
Prowincja Brytyjska Towarzystwa Jezu-
sowego nie jest wstanie wesprzeć nas 
w tych dążeniach. Priorytetem staje się 
uporządkowanie tego terenu i używa-
nie go w innej formie. Chcąc skorzystać 
ze zgromadzonych środków na fundu-
szu Growing in Faith postanowiłem 
zainwestować w nowe oświetlenie i in-
stalację elektryczną w naszym kościele 
na co przystała rada finansowa. Projekt 
ten zaczniemy realizować w miesiącach 
wakacyjnych tego roku. Mam nadzieję, 
że dzięki tej inwestycji podkreślimy 
piękno naszego kościoła, a nowocze-
sna technologia zapewni oszczędności 
i efektywność całego systemu. W razie 
jakichkolwiek pytań lub wątpliwości 
proszę o kontakt. Z wyrazami szacunku.

List o. proboszcza Czas z wolontariuszami
Chielibyśmy podziękować wszystkim 
wolontariuszom za poświęcony nam czas 
i energię. Proponujemy spotkanie przy 
herbacie 14.06 lub 22.06 godz. 18:00-
20:00. Z tyłu kościoła dostępne są ulotki. 
Prosimy abyście zaznaczyli na nich do-
godny dla Was termin spotkania.


