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Pierwsze Czytanie (Dz 1, 15-17. 20a. 20c-26)

W owym czasie, Piotr powstawszy w obec-
ności braci, a zebrało się razem około stu 
dwudziestu osób, tak przemówił: „Bracia, 
musiało się wypełnić Pismo, w którym 
Duch Święty zapowiedział przez usta Dawi-
da o Judaszu. On to wskazał drogę tym, któ-
rzy pojmali Jezusa, bo on zaliczał się do nas 
i miał udział w naszym posługiwaniu. Na-
pisano bowiem w Księdze Psalmów: ‚Urząd 
jego niech inny obejmie’. Trzeba więc, aby 
jeden z tych, którzy towarzyszyli nam przez 
cały czas, kiedy Pan Jezus przebywał z nami, 
począwszy od chrztu Janowego aż do dnia, 
w którym został wzięty do nieba, został 
razem z nami świadkiem Jego zmartwych-
wstania”. Postawiono dwóch: Józefa, zwa-
nego Barsabą z przydomkiem Justus, i Ma-
cieja. I tak się pomodlili: „Ty, Panie, znasz 
serca wszystkich, wskaż z tych dwóch jed-
nego, którego wybrałeś, by zajął miejsce w 
tym posługiwaniu i w apostolstwie, któremu 
sprzeniewierzył się Judasz, aby pójść swoją 
drogą”. I dali im losy, a los padł na Macieja. 
I został dołączony do jedenastu apostołów. 

Alleluja, alleluja, alleluja
Nie zostawię was sierotami, powrócę do 
was i rozraduje się serce wasze.
Alleluja, alleluja, alleluja

Psalm 103
Pan Bóg utwierdził swój tron na niebiosach

Ewangelia (J 17, 11b-19)
W czasie ostatniej wieczerzy Jezus pod-
niósłszy oczy ku niebu, modlił się tymi 
słowami: „Ojcze Święty, zachowaj ich w 
Twoim imieniu, które Mi dałeś, aby tak jak 
My stanowili jedno. Dopóki z nimi byłem, 
zachowywałem ich w Twoim imieniu, któ-
re Mi dałeś, i ustrzegłem ich, a nikt z nich 
nie zginął z wyjątkiem syna zatracenia, aby 
się spełniło Pismo. Ale teraz idę do Ciebie 
i tak mówię, będąc jeszcze na świecie, aby 
moją radość mieli w sobie w całej pełni. Ja 
im przekazałem Twoje słowo, a świat ich 
znienawidził za to, że nie są ze świata, jak i 
Ja nie jestem ze świata. Nie proszę, abyś ich 
zabrał ze świata, ale byś ich ustrzegł od złe-
go. Oni nie są ze świata, jak i Ja nie jestem 
ze świata. Uświęć ich w prawdzie. Słowo 
Twoje jest prawdą. Jak Ty Mnie posłałeś na 
świat, tak i Ja ich na świat posłałem. A za 
nich Ja poświęcam w ofierze samego siebie, 
aby i oni byli uświęceni w prawdzie”.

Drugie czytanie  (1 J 4, 11-16)

Umiłowani, jeśli Bóg tak nas umiłował, to 
i my powinniśmy miłować się wzajemnie. 
Nikt dotąd Boga nie oglądał. Jeżeli miłuje-
my się wzajemnie, Bóg trwa w nas i miłość 
ku Niemu jest w nas doskonała. Pozna-
jemy, że my trwamy w Nim, a On w nas, 
bo udzielił nam ze swego Ducha. My także 
widzieliśmy i świadczymy, że Ojciec zesłał 
Syna jako Zbawiciela świata. Jeśli kto wy-

Czytania na następną niedzielę
Niedziela Zesłania Ducha Świętego
Pierwsze czytanie: Dz 2, 1-11
Psalm: Ps 104
Drugie czytanie: Ga 5, 16-25
Ewangelia: J 15, 26-27; 16, 12-15

znaje, że Jezus jest Synem Bożym, to Bóg 
trwa w nim, a on w Bogu. Myśmy poznali 
i uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku nam. 
Bóg jest miłością: kto trwa w miłości, trwa 
w Bogu, a Bóg trwa w nim.



Kolekta w poprzednią niedzielę wyniosła 
£727.27. Wszystkim serdecznie dziękuje-
my za złożone ofiary.

Kalendarz liturgiczny
14 maja (poniedziałek):
Święto św. Macieja Apostoła
16 maja (środa) w Polsce:
Święto św. Andrzeja Boboli, patrona Polski

Witamy wszystkich przybyłych 
do naszego kościoła i do naszej wspólnoty 
parafialnej! Parafia św. Ignacego to miejsce, 
gdzie spotykają się różne wspólnoty językowe. 
Życzymy wszystkim dobrej niedzieli  
i błogosławionego tygodnia. Więcej infor-
macji o nas znajdziecie na stronie interentowej 
i facebooku, zapraszamy! www.stignatius.pl,  
facebook.com/stignatiuspl

Odwiedziny chorych w każdy  
I piątek miesiąca. Jest to możliwość spowiedzi 
i  przyjęcia Komunii świętej. Zainteresowa-
nych prosimy o kontakt. Jeśli jest taka potrze-
ba, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu, 
odwiedzamy również chorych w szpitalu.

Nowo przybyłym  do naszej parafii,  
a także tym parafianom, którzy tego jeszcze nie 
zrobili, polecamy, by skorzystali z  formularzy 
dostępnych z tyłu kościoła (St Ignatius Parish 
– Parishioner Registration Form) i  dokonali 
zapisu do naszej wspólnoty parafialnej.

Spowiedź po polsku
w niedzielę: 12:45–13:15 i 18:15–19:15

Msze święte po polsku 
w każdą niedzielę:

13:30 – Msza z udziałem dzieci 
19:30 – Msza wieczorna

Kancelaria parafialna
czwartek 9:00 - 10:30
piątek 18:00 - 19:00

Intencje mszalne można rezerwować po każdej 
Mszy św.  

„Nie zostawię was sierotami, powrócę do was i rozraduje się serce wasze”. Powyższe 
słowa z dzisiej,szej aklamacji przed Ewangelią w sposób szczególny oddają atmosfe-
rę przeżywanego czasu pomiędzy Wniebowstąpieniem Pańskim a Zesłaniem Ducha 
Świętego. Na czym polega specyfika tych dni? Przede wszystkim na tym, że po Wnie-
bowstąpieniu Pana Jezusa możemy czuć się duchowo jako sieroty. A zatem, kim jest 
sierota? Przeglądając słowniki i encyklopedie najprościej można zdefiniować sierotę 
jako dziecko, które straciło przynajmniej jednego z rodziców albo jako kogoś, kto jest 
opuszczony, osamotniony, niezaradny i budzący współczucie. Zapewne tego stanu du-
cha doświadczyli apostołowie i być może nam w tym czasie udziela się podobna atmos-
fera. Niemniej jednak klimat dzisiejszej niedzieli jest pełen nadziei, ponieważ Pan Jezus 
zapewnia nas, że powróci do nas i napełni nasze serca radością. Kto może doświadczyć 
tej radości? Zapewne każdy, kto chociażby z odrobiną wiary oczekuje przyjścia Bożego 
Pocieszyciela, który jest naszym światłem, męstwem, odwagą, roztropnościa i prawdą. 
Warto zaznaczyć, że każdy z nas dla prawidłowego rozwoju potrzebuje miłości i pocie-
szenia duchowego. Duch Święty prowadzi nas na tyle na ile otworzymy nasze serca na 
Jego działanie. Tylko On jest w stanie wszystko przemienić, wzmocnić i uświęcić, nawet 
to, co wydaje się po ludzku niemożliwe.

Jak w tym roku zamierzam przeżyć Pięćdziesiątnicę? Czy w ogóle przygotowuję moje 
serce na przyjęcie darów Ducha Świętego? Jeśli się nad tym jeszcze nie zastaniawiałem, 
to warto wykorzystać ten nadchodzący tydzień.

Duchu Święty przyjdź i spraw, aby moje słowa, uczynki, myśli i wola głosiły z mocą 
Twoją chwałę!

o. Bogdan Leśniak SJ

i komunia 2019  Z tyłu kościoła dostępne są formularze dla tych, którzy chcie-
liby uczestniczyć w Katechezie Rodzinnej przygotowującej do I Komunii św. w języku polskim. 
Program ten jest dla dzieci z klas 3 lub starszych. Wypełnione formularze prosimy składać w 
zakrystii lub w kopercie na portierni domu parafialnego. Ilość miejsc jest ograniczona. Zapisy 
kończą się 18.06.2018.Więcej informacji na: www.stignatius.pl lub www.schoolandfamily.org.

duszpasterstwo chorych  Stałą opieką duchową i sakramentalną  
staramy się otoczyć osoby chore i w podeszłym wieku, które z różnych przyczyn nie mogą samo-
dzielnie uczestniczyć w życiu Kościoła. Naszym wspólnym zobowiązaniem jest, aby mieli oni 
możliwość regularnego korzystania z sakramentu pojednania, Komunii św. oraz namaszczenia 
chorych. Prosimy więc, aby informować nas o osobach i potrzebnych dla nich posługach. Sta-
ramy się odwiedzać naszych chorych i w podeszłym wieku parafian w Pierwsze Piątki miesiąca 
i w nagłej potrzebie. Warto pamiętać, że każdy chrześcijanin ma przywilej częstego korzystania 
z sakramentów świętych. Sakramenty mają moc uzdrawiania i umacniania człowieka w każdej 
chwili życia. 

dziękujemy
za pomoc w sprzątaniu kościoła tym, którzy  
w miniony piątek brali w nim udział. Zapra-
szamy do udziału w tej posłudze dla naszej 
Wspólnoty Parafialnej.

„wspólnota u przyjaciela”  
zaprasza w pon. 14.05 o godz. 19.30 na wspólną 
modlitwę i adorację. Od godz. 19.00 posługiwać 
będzie diakonia modlitwy wstawienniczej. 

róża różańca Rodziców za 
Dzieci będzie miała Mszę świętą w Małej Ka-
plicy w III środę miesiąca, tj. 16.5 o godz. 19.30.

zesłanie ducha świętego
Wigilia Zesłania odbędzie się w sobotę 19 
maja. O godzinie 18.15 - Nieszpory (w jęz. 
angielskim, polskim); 19.00 - Uroczysta Msza 
Wigilii; następnie od godziny 20.15 - dalszy 
ciąg czuwania dla chętnych w j. polskim, pro-
wadzone przez Wspólnotę u Przyjaciela.

festyn rodzinny Zapraszamy 
na Family Fun Day dziś, od 14:30 do 18:00. W 
czasie festynu wiele atrakcji: grill, gorące dania 
i desery, loteria, zajęcia sportowe i artystyczne 
dla dzieci i dorosłych, malowanie twarzy oraz 
inne atrakcje.

grupa młodych Nowa grupa 
będzie miała swoje spotkanie we wtorek 15.05 
o godz. 19.00. Wszelkie informacje u Rafała 
Kasperkowicza 07713 139923 i na festynie. 


