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Pierwsze Czytanie (Dz 2, 1-11)

Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znaj-
dowali się wszyscy razem na tym samym 
miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, 
jakby uderzenie gwałtownego wichru, i 
napełnił cały dom, w którym przebywali. 
Ukazały się im też jakby języki ognia, które 
się rozdzielały, i na każdym z nich spoczął 
jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem 
Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, 
tak jak im Duch pozwalał mówić. Przeby-
wali wtedy w Jeruzalem pobożni Żydzi ze 
wszystkich narodów pod słońcem. Kiedy 
więc powstał ów szum, zbiegli się tłumnie 
i zdumieli, bo każdy słyszał, jak tamci prze-
mawiali w jego własnym języku. Pełni zdu-
mienia i podziwu mówili: «Czyż ci wszyscy, 
którzy przemawiają, nie są Galilejczykami? 
Jakżeż więc każdy z nas słyszy swój własny 
język ojczysty? – Partowie i Medowie, i Ela-
mici, i mieszkańcy Mezopotamii, Judei oraz 
Kapadocji, Pontu i Azji, Frygii oraz Pamfilii, 
Egiptu i tych części Libii, które leżą blisko 
Cyreny, i przybysze z Rzymu, Żydzi oraz 
prozelici, Kreteńczycy i Arabowie – słyszy-
my ich głoszących w naszych językach wiel-
kie dzieła Boże».

Alleluja, alleluja, alleluja
Przyjdź, Duchu Święty, napełnij serca swoich 
wiernych i zapal w nich ogień swojej miłości.
Alleluja, alleluja, alleluja

Psalm 104
Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię 

Ewangelia (J 15, 26-27; 16, 12-15)
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Gdy 
przyjdzie Paraklet, którego Ja wam poślę 
od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca po-
chodzi, On zaświadczy o Mnie. Ale wy też 
świadczycie, bo jesteście ze Mną od począt-
ku. Jeszcze wiele mam wam do powiedze-
nia, ale teraz znieść nie możecie. Gdy zaś 
przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi 
was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił 
od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek 
usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On 
Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego 
weźmie i wam objawi. Wszystko, co ma Oj-
ciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z 
mojego weźmie i wam objawi».

Drugie czytanie  (Ga 5, 16-25)

Bracia: Postępujcie według ducha, a nie 
spełnicie pożądania ciała. Ciało bowiem 
do czego innego dąży niż duch, a duch do 
czego innego niż ciało, i stąd nie ma mię-
dzy nimi zgody, tak że nie czynicie tego, co 
chcecie. Jeśli jednak pozwolicie się prowa-
dzić duchowi, nie będziecie podlegać Pra-
wu. Jest zaś rzeczą wiadomą, jakie uczynki 
rodzą się z ciała: nierząd, nieczystość, wy-
uzdanie, bałwochwalstwo, czary, nienawiść, 

Czytania na następną niedzielę
Uroczystość Najświętszej Trójcy
Pierwsze czytanie: Pwt 4, 32-34. 39-40
Psalm: Ps 33
Drugie czytanie:Rz 8, 14-17
Ewangelia: Mt 28, 16-20

spory, zawiść, gniewy, pogoń za zaszczyta-
mi, niezgoda, rozłamy, zazdrość, pijaństwo, 
hulanki i tym podobne. Co do nich zapo-
wiadam wam, jak to już zapowiedziałem: ci, 
którzy się takich rzeczy dopuszczają, króle-
stwa Bożego nie odziedziczą. Owocem zaś 
Ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpli-
wość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagod-
ność, opanowanie. Przeciw takim cnotom 
nie ma Prawa. A ci, którzy należą do Chry-
stusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje z jego 
namiętnościami i pożądaniami. Mając życie 
od Ducha, do Ducha się też stosujmy.

Sekwencja do Ducha Świętego



Kolekta w poprzednią niedzielę wyniosła 
£1036.29. Wszystkim serdecznie dziękuje-
my za złożone ofiary.

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.  

Przybądź, Duchu Święty,
Ześlij z nieba wzięty

Światła Twego strumień.

Przyjdź, Ojcze ubogich,
Przyjdź, Dawco łask drogich,

Przyjdź, Światłości sumień.

O, najmilszy z gości,
Słodka serc radości,
Słodkie orzeźwienie.

W pracy Tyś ochłodą,
W skwarze żywą wodą,

W płaczu utulenie.

Światłości najświętsza,
Serc wierzących wnętrza

Poddaj Twej potędze.

Bez Twojego tchnienia
Cóż jest wśród stworzenia?

Tylko cierń i nędze.

Obmyj, co nieświęte,
Oschłym wlej zachętę,

Ulecz serca ranę.

Nagnij, co jest harde,
Rozgrzej serca twarde,

Prowadź zabłąkane.

Daj Twoim wierzącym,
W Tobie ufającym,
Siedmiorakie dary.

Daj zasługę męstwa,
Daj wieniec zwycięstwa,
Daj szczęście bez miary.

i komunia 2019 Z tyłu kościoła dostępne są formularze dla tych, którzy chcieli-
by 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. 

„wspólnota u przyjaciela”  
zaprasza w poniedziałek 21.05 o godz. 19.30 na 
wspólną modlitwę. Od godz. 19.00 posługiwać 
będzie diakonia modlitwy wstawienniczej. 

grupa młodych Nowa grupa 
będzie miała swoje spotkanie we wtorek 22.05 
o godz. 19.00. Celem grupy są spotkania i inte-
gracja osób o podobnych watościach i aspira-
cjach. Wszelkie informacje u Rafała Kasperko-
wicza 07713 139923.

divine mercy group Spo-
tkanie odbędzie się w środę 23.05. i rozpocznie 
się Mszą św. o godz. 18.30 w kościele. Po Mszy 
św. zapraszamy na nabożeństwo ku czci Bożego 
Miłosierdzia.

festyn rodzinny Dziękujemy 
za Waszą obecność i wspólne świętowanie w 
czasie Family Fun Day! Festyn ten nie odbył-
by się bez zaangażowania dziesiątków wolon-
tariuszy, którym serdecznie dziękujemy za ich 
wysiłek i inicjatywę. W czasie Festynu udało 
nam się zebrać ponad £1600, które zostały 
przeznaczone na potrzeby naszej parafii. Jeśli 
ktoś miałby jakiś pomysł na przyszłoroczny fe-
styn, to zapraszam do dzielenia się pomysłami!

i komunia święta w naszym 
kościele odbędzie się w przyszłą niedzielę na 
Mszy św. o godz. 13.30. Możemy spodziewać 
się wielu gości i przyjaciół spoza naszego dusz-
pasterstwa. Postarajmy się ich przyjąć z ser-
decznością i otwartością! Uroczystość może 
być nieco dłuższa niż zazwyczaj. Informujemy 
również, że przed Mszą świętą o godz. 13.30 
nie będzie możliwości skorzystania z sakra-
mentu pokuty.

nowenna przed Uroczystością Najświętszego Serca Pana Jezusa. Po raz pierwszy w 
naszym duszpasterstwie organizujemy nowennę przed uroczystością Najświętszego Serca Pana 
Jezusa. Od 30 maja przez 9 dni będziemy celebrować Msze św. w języku polskim o g. 19:30 wraz 
z aktem oddania naszych rodzin Sercu Bożemu. Uroczystość odpustowa odbędzie się 8 czerwca 
podczas Mszy św. o g. 18:30 sprawowanej w językach: angielskim i polskim. Intencje mszalne na 
czas nowenny można zamawiać w zakrystii po Mszach św.  
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