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Liturgia Słowa

Pierwsze Czytanie (Pwt 4, 32-34. 39-40)

Mojżesz tak powiedział do ludu: «Zapy-
taj dawnych czasów, które były przed tobą, 
zaczynając od dnia, w którym Bóg stwo-
rzył człowieka na ziemi, zapytaj od jednego 
krańca niebios do drugiego, czy nastąpiło 
tak wielkie wydarzenie jak to lub czy sły-
szano o czymś podobnym? Czy słyszał jakiś 
naród głos Boży z ognia, jak ty słyszałeś, i 
pozostał żywy? Czy usiłował Bóg przyjść i 
wybrać sobie jeden naród spośród innych 
narodów przez doświadczenia, znaki, cuda 
i wojny, ręką mocną i wyciągniętym ra-
mieniem, dziełami przerażającymi, jak to 
wszystko, co tobie uczynił Pan, Bóg twój, w 
Egipcie na twoich oczach? Poznaj dzisiaj i 
rozważ w swym sercu, że Pan jest Bogiem, 
a na niebie wysoko i na ziemi nisko nie ma 
innego. Strzeż Jego praw i nakazów, które ja 
dziś polecam tobie wypełniać; by dobrze ci 
się wiodło i twym synom po tobie; byś prze-
dłużył swe dni na ziemi, którą na zawsze 
daje ci Pan, Bóg twój».

Alleluja, alleluja, alleluja
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
Bogu, który jest i który był, i który przychodzi.
Alleluja, alleluja, alleluja

Psalm 33
Szczęśliwy naród wybrany przez Pana  

Słowo Pana jest prawe, 
a każde Jego dzieło godne zaufania.
On miłuje prawo i sprawiedliwość, 
ziemia jest pełna Jego łaski.

Szczęśliwy naród wybrany przez Pana  

Przez słowo Pana powstały niebiosa, 
wszystkie gwiazdy przez tchnienie ust Jego.
Bo przemówił, i wszystko się stało, 
sam rozkazał, i zaczęło istnieć.

Szczęśliwy naród wybrany przez Pana 

Oczy Pana zwrócone na bogobojnych, 
na tych, którzy oczekują Jego łaski,
aby ocalił ich życie od śmierci 
i żywił ich w czasie głodu.

Ewangelia (Mt 28, 16-20)
Jedenastu uczniów udało się do Galilei, na 
górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go 
ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak 
wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i prze-
mówił tymi słowami: «Dana Mi jest wszel-
ka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc 
i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im 
chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Święte-
go. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam 
przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez 
wszystkie dni, aż do skończenia świata».

Czytania na następną niedzielę
Uroczystość Bożego Ciała
Pierwsze czytanie: Wj 24, 3-8
Psalm: Ps 116
Drugie czytanie: Hbr 9, 11-15
Ewangelia: Mr 14, 12-16. 22-26

Drugie czytanie  (Rz 8, 14-17)

Bracia: Wszyscy ci, których prowadzi Duch 
Boży, są synami Bożymi. Nie otrzymaliście 
przecież ducha niewoli, by się znowu pogrą-
żyć w bojaźni, ale otrzymaliście Ducha przy-
brania za synów, w którym możemy wołać: 
«Abba, Ojcze!» Sam Duch wspiera swym 
świadectwem naszego ducha, że jesteśmy 
dziećmi Bożymi. Jeżeli zaś jesteśmy dzieć-
mi, to i dziedzicami: dziedzicami Boga, a 
współdziedzicami Chrystusa; skoro wspól-
nie z Nim cierpimy, to po to, by wspólnie 
mieć udział w chwale.

Dusza nasza oczekuje Pana, 
On jest naszą pomocą i tarczą.
Panie, niech nas ogarnie Twoja łaska, 
według nadziei pokładanej w Tobie.  

Szczęśliwy naród wybrany przez Pana



Kolekta w poprzednią niedzielę wyniosła 
£799.27. 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.  

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 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 sa-
modzielnie 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. Staramy 
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 sakramen-
tów świętych. Sakramenty mają moc uzdrawiania i umacniania człowieka w każdej chwili życia. 

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.

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.  

o uzdrowienie W najbliższy ponie-
działek (28.05) o g. 19:30 zapraszamy  na Mszę św. 
z modlitwą o uzdrowienie. Po Mszy św. będziemy 
trwali na modlitwie adorując Najświętszy  Sakra-
ment, prosząc Pana Jezusa o Jego dary. Prosimy, 
abyście informowali o tym wydarzeniu Waszych 
najbliższych i wszystkich potrzebujących. Ufamy, 
że ostatanie poniedziałki miesiąca staną się szcze-
gólnym czasem spotkania ze zmartwychwstałym 
Jezusem. 

msza święta z modlitwą 

Kalendarz liturgiczny
31 maja (czwartek):
Święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny
1 czerwca (piątek):
Wsp. św. Justyna, męczennika
3 czerwca (niedziela):
Ur. Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

pierwsza komunia
Dziś o godz. 13.30 dzieci z naszego duszpaster-
stwa przyjmą I Komunię św. Prosimy o Waszą 
modlitwę w ich intencji oraz w intencji ich ro-
dzin.

pierwszy piątek miesiąca 
Adoracja Najświętszego Sakramentu  od  10:30 
do 20:00. Msze święte w języku angielskim 10:00  
i 18:30. Po mszy wieczornej Godzina Święta, w 
czasie której będzie możliwość spowiedzi w języku 
polskim i angielskim. 

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, Bogu, który jest i który był, i który przychodzi. Po-
wyższe słowa zaczerpnięte z dzisiejszej aklamacji przed Ewangelią wprowadzają nas w atmosferę 
uroczystości Trójcy Świętej. Zapewne dzisiejsza niedziela jest dobrym momentem, aby choć 
przez chwilę zastanowić się nad jedną z trudniejszych tajemnic naszej wiary. Mówi nam ona 
o Bogu Trójjedynym, który jest: Ojcem, Synem i Duchem Świętym. Na przestrzeni wieków hi-
storii Kościoła, wielu znanych filozofów i teologów podejmowało próby poznania i wyjaśnie-
nia jej. Jednym z nich jest św. Augustyn, który przechadzając się nad morzem próbował zro-
zumieć Trójcę Świętą. Spacerując po plaży, w pewnym momencie zobaczył małego chłopca, 
który wygrzebał w piasku dołek i niewielką muszelką przelewał wodę z morza do niego. „Co 
robisz?” – zapytał. „Przelewam morze do tego dołka” – odpowiedział chłopczyk. „Czy myślisz, 
że tą muszelką przelejesz tak ogromne morze do tego maleńkiego dołka?” – zapytał Augustyn. 
Na co chłopczyk rezolutnie odpowiedział: „Prędzej ja przeleję tą muszelką całe morze do tego 
maleńkiego dołka, niż ty zrozumiesz tajemnicę Trójcy Świętej”. Powyższa historia przypisana św. 
Augustynowi, zaczerpnięta z Żywotów Świętych, uczy nas, że intelektualne poznanie Boga jest 
zawsze częściowe i ograniczone. Subiektywne przeświadczenie, że dobrze znamy Boga powinno 
być dla nas znakiem ostrzegawczym, że nie jesteśmy na właściwej drodze, gdyż Bóg jest większy 
i inny, niż myślimy. On nas zawsze zaskakuje i jest pełen niespodzianek! Niemniej jednak dzi-
siejsza uroczystość zachęca nas do pokornej kontemplacji tej wielkiej tajemnicy.

Czy kiedykolwiek zastanawiałem się nad tajemnicą Trójcy Świętej? Czy mam świadomość, że 
robiąc znak krzyża oddaję cześć Bogu Trójjedynemu?

o. Bogdan Leśniak SJ


