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Pokarm #Bądź#chlebem#który#rozdają

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

LITURGIA SŁOWA

Psalm: Ps 110

Jesteś kapłanem, tak jak Melchizedek.

Rzekł Pan do Pana mego:
Siądź po mojej prawicy, 
aż uczynię Twych wrogów 
podnóżkiem stóp Twoich.
Pan rozciągnie moc Twego berła z Syjonu: 
Panuj wśród swych nieprzyjaciół! 

Jesteś kapłanem, tak jak Melchizedek.

Przy Tobie panowanie w dniu Twego 
triumfu, w blasku świętości,  
z łona jutrzenki zrodziłem Cię jak rosę. 
Pan przysiągł i tego nie odwoła: 
Ty jesteś kapłanem na wieki na wzór 
Melchizedeka.

Jesteś kapłanem, tak jak Melchizedek.

Ewangelia (Łk 9, 11b-17) 
Jezus mówił tłumom o królestwie Bożym, a 
tych, którzy leczenia potrzebowali, uzdra-
wiał. Dzień począł się chylić ku wieczoro-
wi. Wtedy przystąpiło do Niego Dwunastu, 
mówiąc: «Odpraw tłum; niech idą do oko-
licznych wsi i zagród, gdzie mogliby się 
zatrzymać i znaleźć żywność, bo jesteśmy 
tu na pustkowiu». Lecz On rzekł do nich: 
«Wy dajcie im jeść!» Oni zaś powiedzieli: 
«Mamy tylko pięć chlebów i dwie ryby; 
chyba że pójdziemy i zakupimy żywności 
dla wszystkich tych ludzi». Było bowiem 
mężczyzn około pięciu tysięcy. Wtedy rzekł 
do swych uczniów: «Każcie im rozsiąść się 
gromadami, mniej więcej po pięćdziesię-
ciu». Uczynili tak i porozsadzali wszystkich.
A On wziął te pięć chlebów i dwie ryby, spoj-
rzał w niebo i odmówiwszy nad nimi błogo-
sławieństwo, połamał i dawał uczniom, by 
podawali tłumowi. Jedli i nasycili się wszy-
scy, a zebrano jeszcze z tego, co im zostało, 
dwanaście koszów ułomków.

Pierwsze Czytanie (Rdz 14, 18-20)

Melchizedek, król Szalemu, wyniósł chleb 
i wino; a ponieważ był on kapłanem Boga 
Najwyższego, błogosławił Abrama, mó-
wiąc: «Niech będzie błogosławiony Abram 
przez Boga Najwyższego, Stwórcę nieba 
i ziemi! Niech będzie błogosławiony Bóg 
Najwyższy, który w twe ręce wydał twoich 
wrogów!» Abram dał mu dziesiątą część ze 
wszystkiego.

Drugie czytanie  (1Kor 11, 23-26)

Bracia: ja otrzymałem od Pana to, co wam 
przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, której 
został wydany, wziął chleb i dzięki uczyniw-
szy, połamał i rzekł: «To jest Ciało moje za 
was wydane. Czyńcie to na moją pamiąt-
kę!» Podobnie, skończywszy wieczerzę, 
wziął kielich, mówiąc:

Alleluja, Alleluja, Alleluja
Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z 
nieba. Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie 
żył na wieki.
Alleluja, Alleluja, Alleluja

«Kielich ten jest Nowym Przymierzem we 
Krwi mojej. Czyńcie to, ile razy pić będzie-
cie, na moją pamiątkę!» Ilekroć bowiem 
spożywacie ten chleb i pijecie kielich, 
śmierć Pana głosicie, aż przyjdzie.



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 £3,243.02 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. 

21. Ale wnet po wyżej wspomnianej po-
kusie zaczął doznawać w duszy wielkich 
zmian. Raz odczuwał w sobie taką ja-
łowość, że nie znajdował smaku w mo-
dlitwach chórowych, ani w słuchaniu 
mszy św. ani w żadnej innej modlitwie, 
jakiej się oddawał. Kiedy indziej znowu 
działo się z nim coś wręcz przeciwnego 
i to tak nagle, iż zdawało mu się, że ktoś 
zdejmował z niego smutek i oschłość, 
jak się zdejmuje człowiekowi płaszcz z 
ramion. Zaczął się więc niepokoić tymi 
zmiennymi stanami, których nigdy 
przedtem nie doświadczył. Pytał zatem 
sam siebie: A cóż to jest za nowy rodzaj 
życia, jaki teraz rozpoczynamy?... W tym 
okresie rozmawiał kilkakrotnie z osoba-
mi duchownymi, które mu okazywały
zaufanie i pragnęły z nim przestawać. 
Bo aczkolwiek nie miał żadnej znajo-
mości rzeczy duchownych, to jednak w 
swoim sposobie mówienia przejawiał 
wiele zapału i wiele dobrej woli do po-
stępowania wciąż naprzód w służbie 
Bożej. Była wtedy w Manresie pewne 
niewiasta w podeszłym wieku, która od

dawna służyła Bogu i była z tego powodu 
dobrze znana w różnych stronach Hisz-
panii. Nawet Król Katolicki wezwał ją raz 
do siebie, aby jej się zwierzyć z pewnych 
rzeczy. Otóż niewiasta owa rozmawiając

Grupa młodych

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

Opowieść 
pielgrzyma 

Wspólne zdjęcie

Wspólne zdjęcie naszej wspólnoty jest 
dostępne do pobrania na stronie inter-
netowej: www.stignatius.pl

Inigo

Kalendarz liturgiczny

24 czerwca (poniedziałek): Narodzenie 
św. Jana Chrzciciela, uroczystość
27 czerwca (czwartek): Wsp. św. Cyryla 
Aleksandryjskiego, biskupa i dra Kościoła
28 czerwca (piątek): Najświetszego Serca 
Pana Jezusa, uroczystość
29 czerwca (sobota): Wsp. Niepokalane-
go Serca Najświętszej Maryi Panny
30 czerwca (niedziela): Św. Apostołów 
Piotra i Pawła, uroczystość

raz z tym nowym żołnierzem Chrystu-
sa tak się do niego odezwała: „Oby się 
spodobało Panu mojemu, Jezusowi Chry-
stusowi, ażeby ci się zechciał pewnego 
dnia objawić”. A on biorąc dosłownie tę 
jej wypowiedź przeraził się bardzo: „Jak 
to, zawołał, Jezus Chrystus miałby się 
właśnie mnie objawić?”. Nadal trzymał 
się stale swoich zwykłych praktyk poboż-
nych – spowiedzi i Komunii św. w każdą 
niedzielę.

Msza św. 
z modlitwą o uzdrowienie

Msza św. odbędzie się w poniedziałek  
24.06 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. 

Divine Mercy Group

Spotkanie odbędzie się w środę 26.06 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.

Kancelaria parafialna

Informujemy, że w piątek 28.06 kance-
laria parafialna będzie nieczynna. Za 
utrudnienia przepraszamy.


