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Liturgia Słowa

Pierwsze Czytanie (Wj 24, 3-8)

Mojżesz wrócił z góry Synaj i obwieścił lu-
dowi wszystkie słowa Pana i wszystkie Jego 
polecenia. Wtedy cały lud odpowiedział jed-
nogłośnie: «Wszystkie słowa, jakie powie-
dział Pan, wypełnimy». Spisał więc Mojżesz 
wszystkie słowa Pana. Nazajutrz wcześnie 
rano zbudował ołtarz u stóp góry i postawił 
dwanaście stel, stosownie do liczby dwuna-
stu szczepów Izraela. Potem polecił mło-
dzieńcom izraelskim złożyć Panu ofiarę ca-
łopalną i ofiarę biesiadną z cielców. Mojżesz 
zaś wziął połowę krwi i wlał ją do czar, a dru-
gą połową krwi skropił ołtarz. Wtedy wziął 
Księgę Przymierza i czytał ją głośno ludowi. 
I oświadczyli: «Wszystko, co powiedział 
Pan, uczynimy i będziemy posłuszni». Moj-
żesz wziął krew i pokropił nią lud, mówiąc: 
«Oto krew przymierza, które Pan zawarł z 
wami na podstawie wszystkich tych słów».

Alleluja, alleluja, alleluja
Ja jestem chlebem żywym,  

który zstąpił z nieba.
Jeśli ktoś spożywa ten chleb,  

będzie żył na wieki.
Alleluja, alleluja, alleluja

Psalm 116
Kielich zbawienia wzniosę w imię Pana 

Ewangelia (Mk 14, 12-16. 22-26)
W pierwszy dzień Przaśników, kiedy ofia-
rowywano Paschę, zapytali Jezusa Jego 
uczniowie: «Gdzie chcesz, żebyśmy przy-
gotowali Ci spożywanie Paschy?» I posłał 
dwóch spośród swoich uczniów z tym po-
leceniem: «Idźcie do miasta, a spotka was 
człowiek niosący dzban wody. Idźcie za nim 
i tam, gdzie wejdzie, powiedzcie gospoda-
rzowi: Nauczyciel pyta: Gdzie jest dla Mnie 
izba, w której mógłbym spożyć Paschę z 
moimi uczniami? On wskaże wam na górze 
salę dużą, usłaną i gotową. Tam przygotuje-
cie dla nas». Uczniowie wybrali się i przyszli 
do miasta, a tam znaleźli wszystko, tak jak 
im powiedział, i przygotowali Paschę. A gdy 
jedli, wziął chleb, odmówił błogosławień-
stwo, połamał i dał im, mówiąc: «Bierzcie, 
to jest Ciało moje». Potem wziął kielich i 
odmówiwszy dziękczynienie, dał im, i pili z 
niego wszyscy. I rzekł do nich: «To jest moja 
Krew Przymierza, która za wielu będzie 
wylana. Zaprawdę, powiadam wam: Odtąd 
nie będę już pił napoju z owocu winnego 
krzewu aż do owego dnia, kiedy pić będę go 
nowy w królestwie Bożym». Po odśpiewa-
niu hymnu wyszli w stronę Góry Oliwnej.

Czytania na następną niedzielę
X Niedziela Zwykła, Rok B
Pierwsze czytanie: Rdz 3, 9-15
Psalm: Ps 130
Drugie czytanie: 2Kor 4, 13-5,1
Ewangelia: Mk 3, 20-35

Drugie czytanie  (Hbr 9, 11-15)

Bracia: Chrystus, zjawiwszy się jako arcyka-
płan dóbr przyszłych, przez wyższy i dosko-
nalszy, i nie ręką – to jest nie na tym świecie 
– uczyniony przybytek, ani nie przez krew 
kozłów i cielców, lecz przez własną krew 
wszedł raz na zawsze do Miejsca Świętego i 
osiągnął wieczne odkupienie. Jeśli bowiem 
krew kozłów i cielców oraz popiół z kro-
wy, którymi skrapia się zanieczyszczonych, 
sprawiają oczyszczenie ciała, to o ile bar-
dziej krew Chrystusa, który przez Ducha 
wiecznego złożył Bogu samego siebie jako 
nieskalaną ofiarę, oczyści wasze sumienia z 
martwych uczynków, abyście służyć mogli 
Bogu żywemu. I dlatego jest pośrednikiem 
Nowego Przymierza, ażeby przez śmierć, 
poniesioną dla odkupienia przestępstw po-
pełnionych za pierwszego przymierza, ci, 

którzy są wezwani do wiecznego dziedzic-
twa, dostąpili spełnienia obietnicy.



Kolekta w poprzednią niedzielę wyniosła 
£1482.45. 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.

serca pana jezusa. Kontynu-
ujemy nowennę przed uroczystością Najświęt-
szego Serca Pana Jezusa. Msze św. wraz z ak-
tem oddania naszych rodzin Sercu Bożemu w 
języku polskim odprawiamy od poniedziałku 
do czwartku o godz. 19:30. Uroczystość odpu-
stowa odbędzie się 8 czerwca podczas Mszy św. 
o godz. 18:30 sprawowanej w językach: angiel-
skim i polskim. Intencje mszalne na czas nowen-
ny można zamawiać w zakrystii po Mszach św.  

Kalendarz liturgiczny
8 czerwca (piątek):
Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa
9 czerwca (sobota):
Wsp. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi

Nasze życie koncentruje się wokół wielu ważnych kwestii: rodziny, pracy, odpoczynku, 
posiłków. Nawet jeśli na początku do tego zestawienia nie dodamy Boga, zobaczymy, że 
równowaga nie jest łatwa, a nawet bardzo trudna. Wielu z nas nie znajduje czasu na odpo-
czynek bądź odpoczywa niewystarczająco czy też nie ma możliwości spędzić go z rodziną.
Co się stanie, jeśli do tego zestawienia dodamy jeszcze Pana Boga? Pierwsze wrażenie może 
być takie, że będziemy mieli jeszcze więcej pracy lub obowiązków. Wierzę, że Bóg w swojej 
mądrości wkracza w nasze życie niczym klin, który powoli się rozszerza, On zmienia czas 
i przestrzeń w naszym życiu. Myślę, że możemy powiedzieć, że Pan Bóg szuka miejsca dla 
siebie gdzieś w nas.

Dzisiejsza Ewangelia pokazuje nam scenę, kiedy Jezus dzieli się z nami. On nas nie obcią-
ża, ale On się nam daje. Kiedy spożywamy ciało Chrystusa, możemy mysleć, że nie jest to 
wielka rzecz. Ale w tej niewielkiej części, Jego wielka obecność może stać się najważniej-
szym momentem, w którym zaczyna się zmieniać życie. Nie ma znaczenia, jak duży jest 
chleb, ważne jest, że chcę Go wziąć. Bóg chce, abym zaakceptował Jego ciało. Jeden z Ojców 
Kościoła powiedział: „człowiek staję się tym, co je”. Człowiek jest tym, co spożywa. Jeśli 
więc karmię się ciałem Chrystusa, powoli, stopniowo staje się coraz bardziej podobny do 
Chrystusa. Staję się Jego częścią, uczniem, który patrzy na świat nie tylko z perspektywy 
pracy, jedzenia, wypoczynku czy rodziny, ale patrzy na świat oczami Pana Boga. On widzi 
dobro, dostrzega szansę przekształcania rzeczywistości, dawania siebie człowiekowi, który 
potrzebuje obecności drugiego.

Módlmy się dzisiaj, aby ta mała cząstka Chrystusa, którą będziemy spożywali, dała nam 
prawdziwe poczucie bycia ważną częścią Bożego Ciała, ważną częścią Kościoła. Módlmy 
się, aby Chrystus mógł rozszerzyć nasze życie Jego perspektywą.

o. Mateusz Konopiński SJ

„wspólnota u przyjaciela”  
zaprasza w poniedziałek 4.06 o godz. 19.30 na 
wspólną modlitwę. Od godz. 19.00 posługiwać 
będzie diakonia modlitwy wstawienniczej. 

uroczystość najświętszego 

nadzwyczajni szafarze 
Najświętszego Sakramentu, którzy pełnią tę 
posługę, zaproszeni są na Mszę św. i spotka-
nie w środę, 6.6 o godz. 19.30 do małej kaplicy.

apostolat społeczny W 
piątek 8.06 o godz. 13.00 zapraszamy na Mszę 
św. za zmarłych w ostatnim czasie bezdom-
nych i potrzebujących. 


