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Niebo mówi #buduj#na#skale!

Świętych Apostołów Piotra i Pawła, Rok C

LITURGIA SŁOWA

Ewangelia (Mt 16, 13-19) 
Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei 
Filipowej, pytał swych uczniów: „Za kogo 
ludzie uważają Syna Człowieczego?” A oni 
odpowiedzieli: „Jedni za Jana Chrzciciela, 
inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza 
albo za jednego z proroków”. Jezus zapytał 
ich: „A wy za kogo Mnie uważacie?” Odpo-
wiedział Szymon Piotr: „Ty jesteś Mesjasz, 
Syn Boga żywego”. Na to Jezus mu rzekł: 
„Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu 
Jony. Albowiem ciało i krew nie objawiły ci 
tego, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. 
Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr – 
Opoka, i na tej opoce zbuduję mój Kościół, 
a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie 
dam klucze królestwa niebieskiego; cokol-
wiek zwiążesz na ziemi, będzie związane 
w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie 
rozwiązane w niebie”.

Pierwsze Czytanie (Dz 12, 1-11)

W owych dniach Herod zaczął prześlado-
wać niektórych członków Kościoła. Ściął 
mieczem Jakuba, brata Jana, a gdy spo-
strzegł, że to spodobało się Żydom, uwięził 
nadto Piotra. A były to dni Przaśników. Kie-
dy go pojmał, osadził w więzieniu i oddał 
pod straż czterech oddziałów, po czterech 
żołnierzy każdy, zamierzając po Święcie 
Paschy wydać go ludowi. Strzeżono więc 
Piotra w więzieniu, a Kościół modlił się za 
niego nieustannie do Boga. W nocy, po któ-
rej Herod miał go wydać, Piotr, skuty po-
dwójnym łańcuchem, spał między dwoma 
żołnierzami, a strażnicy przed bramą strze-
gli więzienia. Wtem zjawił się anioł Pański 
i światłość zajaśniała w celi. Trąceniem 
w bok obudził Piotra i powiedział: Wstań 
szybko! Równocześnie z rąk Piotra opadły 
kajdany. Przepasz się i włóż sandały!» – po-
wiedział mu anioł. A gdy to zrobił, rzekł do 
niego: Narzuć płaszcz i chodź za mną! Wy-
szedł więc i szedł za nim, ale nie wiedział, 
czy to, co czyni anioł, jest rzeczywistością; 
zdawało mu się, że to widzenie. Minęli 
pierwszą i drugą straż i doszli do żelaznej 
bramy, prowadzącej do miasta. Ta otwarła 
się sama przed nimi. Wyszli więc, przeszli 
jedną ulicę i natychmiast anioł odstąpił od 
niego. Wtedy Piotr przyszedł do siebie i 
rzekł: Teraz wiem na pewno, że Pan posłał 
swego anioła i wyrwał mnie z ręki Heroda i 
z tego wszystkiego, czego oczekiwali Żydzi.

Psalm: Ps 34

Od wszelkiej trwogi Pan Bóg mnie wy-
zwolił.

Drugie czytanie  (2Tym 4, 6-9.17-18)

Najmilszy: Krew moja już ma być wylana 
na ofiarę, a chwila mojej rozłąki nadeszła. 
W dobrych zawodach wystąpiłem,

Alleluja, Alleluja, Alleluja
Ty jesteś Piotr - Opoka,
i na tej opoce zbuduję mój Kościół,
a bramy piekielne go nie przemogą.
Alleluja, Alleluja, Alleluja

bieg ukończyłem, wiarę ustrzegłem. Na 
ostatek odłożono dla mnie wieniec spra-
wiedliwości, który mi w owym dniu odda 
Pan, sprawiedliwy Sędzia, a nie tylko 
mnie, ale i wszystkim, którzy umiłowali 
pojawienie się Jego. Pośpiesz się, by przy-
być do mnie szybko. Natomiast Pan stanął 
przy mnie i wzmocnił mię, żeby się przeze 
mnie dopełniło głoszenie Ewangelii i żeby 
wszystkie narody je posłyszały; wyrwany 
też zostałem z paszczy lwa. Wyrwie mię 
Pan od wszelkiego złego czynu i wybawi 
mię, przyjmując do swego królestwa nie-
bieskiego; Jemu chwała na wieki wieków. 
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

Kolekta w poprzednią niedzielę wy-
niosła £2,743.39 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

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

Opowieść pielgrzyma 

Rozdział III
MANRESA (marzec 1522 – luty 1523) 
Udręki ducha. 

22. Ale z racji tych właśnie praktyk 
przyszło mu wiele ucierpieć z powodu 
skrupułów. Bo chociaż swą spowiedź 
generalną w Montserracie odbył z wiel-
ką starannością i w całości na piśmie, 
jak to już wyżej powiedziano, niemniej 
zdawało mu się niekiedy, że nie wyznał 
pewnych rzeczy i to go bardzo dręczyło. 
I chociaż znów się z tego spowiadał, nie 
czuł się zadowolony. Zaczął więc szukać 
mężów duchownych, którzy by go wyle-
czyli z tych skrupułów. Ale nic mu nie 
pomagało. Wreszcie pewien doktor przy 
katedrze, człowiek bardzo duchowny, 
który głosił kazania w tym kościele, 
poradził mu raz przy spowiedzi, żeby 
spisał to wszystko, co tylko może sobie 
przypomnieć. Zrobił tak, ale po spowie-
dzi znów nachodziły go skrupuły i za 
każdym razem bardziej drobiazgowe, 
tak iż był bardzo udręczony. Wiedział 
on dobrze, że te skrupuły były dlań 
szkodliwe i że byłoby dobrze pozbyć 
się ich, ale nie mógł się z nimi uporać. 
Myślał też niekiedy, że byłoby dla niego 
lekarstwem, gdyby spowiednik w imię 
Jezusa Chrystusa zakazał mu spowiadać 
się z jakiekolwiek rzeczy należącej już 
do przeszłości. Bardzo pragnął takiego 
zakazu, ale nie śmiał powiedzieć tego 
spowiednikowi.

Grupa młodych

spotyka się we wtorki o godz. 19:00. 
Wszelkie informacje u Rafała Kasperko-
wicza 07713 139923. Ostanie spotkanie 
przed wakacjami odbędzie się 09.07. 

Wspólne zdjęcie

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

Inigo

Zapraszamy w sobotę 13.07 o godz 19:00 
na Mszę św. podczas której będziemy 
dziękowali Panu Bogu za posługę o. Bog-
dana w naszej wspólnocie parafilanej. Po 
Mszy św. zapraszamy na poczęstunek do 
domu parafialnego.

Wspólnota u Przyjaciela

zaprasza w poniedziałek 01.07 o godz. 
19:30 na spotkanie modlitewne, które od-
będzie się w domu parafialnym.

Pierwszy Piątek Miesiąca

Adoracja Najświętszego Sakramentu  od  
godz. 10:30 do 11:30 oraz od godz. 19:00 
do 20:00. Możliwość spowiedzi w języku 
polskim i angielskim od godz. 19:00. 

Odwiedziny chorych

W każdy I piątek miesiąca. Jest to możli-
wość spowiedzi i przyjęcia Komunii świę-
tej. Zainteresowanych prosimy o kontakt. 
Jeśli jest taka potrzeba, po wcześniej-
szym uzgodnieniu terminu, odwiedzamy 
również chorych w szpitalu.

Zmiana tajemnic różańca

odbędzie się w niedzielę 07.07 po Mszy 
św. wieczornej. Zapraszamy.

Podziękowanie  
dla o. Bogdana

Rada duszpasterstwa

odbędzie się w niedzielę 14.07 po Mszy 
św. o godz 13:30. Wszelkie sugestie są 
mile widziane, można je przekazywać 
drogą elektroniczną bądź bezpośrednio 
do duszpasterzy. Będzie to ostatnie spo-
tkanie Rady w tym roku szkolnym.

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. 


