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Liturgia Słowa
Pierwsze Czytanie (Rdz 3, 9-15)
Gdy Adam spożył z drzewa, Pan Bóg za-
wołał na niego i zapytał go: «Gdzie jesteś?» 
On odpowiedział: «Usłyszałem Twój głos 
w ogrodzie, przestraszyłem się, bo jestem 
nagi, i ukryłem się». Rzekł Bóg: «Któż ci 
powiedział, że jesteś nagi? Czy może zja-
dłeś z drzewa, z którego ci zakazałem jeść?» 
Mężczyzna odpowiedział: «Niewiasta, którą 
postawiłeś przy mnie, dała mi owoc z tego 
drzewa i zjadłem». Wtedy Pan Bóg rzekł do 
niewiasty: «Dlaczego to uczyniłaś?» Niewia-
sta odpowiedziała: «Wąż mnie zwiódł i zja-
dłam». Wtedy Pan Bóg rzekł do węża: «Po-
nieważ to uczyniłeś, bądź przeklęty wśród 
wszystkich zwierząt domowych i dzikich; 
na brzuchu będziesz się czołgał i proch bę-
dziesz jadł po wszystkie dni twego istnienia. 
Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie 
a niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a 
potomstwo jej: ono ugodzi cię w głowę, a ty 
ugodzisz je w piętę».

Alleluja, alleluja, alleluja
Teraz władca tego świata zostanie precz wyrzucony,
a Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony,
przyciągnę wszystkich do siebie.
Alleluja, alleluja, alleluja

Psalm 130
Bóg Zbawicielem, pełnym miłosierdzia 

Ewangelia (Mk 3, 20-35)
Jezus przyszedł z uczniami swoimi do 
domu, a tłum znów się zbierał, tak że na-
wet posilić się nie mogli. Gdy to posłyszeli 
Jego bliscy, wybrali się, żeby Go powstrzy-
mać. Mówiono bowiem: «Odszedł od zmy-
słów». A uczeni w Piśmie, którzy przyszli z 
Jerozolimy, mówili: «Ma Belzebuba i mocą 
władcy złych duchów wyrzuca złe duchy». 
Wtedy przywołał ich do siebie i mówił im 
w przypowieściach: «Jak może Szatan wy-
rzucać Szatana? Jeśli jakieś królestwo jest 
wewnętrznie skłócone, takie królestwo nie 
może się ostać. I jeśli dom wewnętrznie 
jest skłócony, to taki dom nie będzie mógł 
się ostać. Jeśli więc Szatan powstał przeciw 
sobie i jest z sobą skłócony, to nie może się 
ostać, lecz koniec z nim. Nikt nie może wejść 
do domu mocarza i sprzęt mu zagrabić, jeśli 
mocarza wpierw nie zwiąże, i dopiero wte-
dy dom jego ograbi. Zaprawdę, powiadam 
wam: Wszystkie grzechy i bluźnierstwa, 
których by się ludzie dopuścili, będą im od-
puszczone. Kto by jednak zbluźnił przeciw 
Duchowi Świętemu, nigdy nie otrzyma od-
puszczenia, lecz winien jest grzechu wiecz-
nego». Mówili bowiem: «Ma ducha nieczy-
stego». Tymczasem nadeszła Jego Matka i 
bracia i stojąc na dworze, posłali po Niego, 
aby Go przywołać. A tłum ludzi siedział wo-
kół Niego, gdy Mu powiedzieli: «Oto Twoja 
Matka i bracia na dworze szukają Ciebie». 
Odpowiedział im: «Któż jest moją matką 
i którzy są moimi braćmi?» I spoglądając 
na siedzących dokoła Niego, rzekł: «Oto 
moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę 
Bożą, ten jest Mi bratem, siostrą i matką».

Drugie czytanie  (2Kor 4, 13-5,1)
Bracia: Mamy tego samego ducha wiary, 
według którego napisano: «Uwierzyłem, 
dlatego przemówiłem», my także wierzymy 
i dlatego mówimy, przekonani, że Ten, który 
wskrzesił Jezusa, z Jezusem przywróci życie 
także nam i stawi nas przed sobą razem z 
wami. Wszystko to bowiem dla was, ażeby 
łaska, obfitująca we wdzięczność wielu, po-
mnażała się Bogu na chwałę. Dlatego to nie 
poddajemy się zwątpieniu, chociaż bowiem 
niszczeje nasz człowiek zewnętrzny, to jed-
nak ten, który jest wewnątrz, odnawia się z 
dnia na dzień. Niewielkie bowiem utrapie-
nia nasze obecnego czasu gotują bezmiar 
chwały przyszłego wieku dla nas, którzy się 
wpatrujemy nie w to, co widzialne, lecz w 
to, co niewidzialne. To bowiem, co widzial-
ne, przemija, to zaś, co niewidzialne, trwa 
wiecznie. Wiemy bowiem, że kiedy nawet 

zniszczeje nasz przybytek doczesnego za-
mieszkania, będziemy mieli mieszkanie od 
Boga, dom nie ręką uczyniony, lecz wiecznie 
trwały w niebie.



Kolekta w poprzednią niedzielę wyniosła 
£961.08. 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.  

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.

Kalendarz liturgiczny
11 czerwca (poniedziałek):
Wsp. św. Barnaby, apostoła
13 czerwca (środa):
Wsp. św. Antoniego z Padwy, prezbitera i dok-
tora Kościoła

„Mówiono bowiem: Odszedł od zmysłów”. W dzisiejszej Ewangelii słyszymy bardzo mocne 
i negatywne słowa o Panu Jezusie. Powiedziano o Nim, że nie tylko postradał zmysły, ale 
więcej, że ma belzebuba. W tę logikę dali się również wciągnąć Jego najbliżsi. Ulegli oni 
pokusie myślenia o Jezusie, że jest On chory psychicznie i opętany przez demona. Wobec 
tego próbowali narzucić Mu tak zwane poprawne myślenie i zachowanie według obowiązu-
jących reguł społecznych. Nie mogli pogodzić się z tym, że Jezus podążał drogą Ojca, która 
przekraczała ich rozumienie otaczającej rzeczywistości. Jakże ta sytuacja, której doświad-
czył Jezus jest nam bliska. Wiele razy słyszałem od osób, które podjęły drogę podążania za 
Jezusem, że doświadczają w swoim życiu odrzucenia, niezrozumienia, a niejednokrotnie 
nawet potępienia nie tylko przez środowisko, ale przede wszystkim przez najbliższą rodzi-
nę. Ponadto są uważani za obłąkanych, nienormalnych, chorych psychicznie i opętanych. 
Niejednokrotnie z ich powodu najbliżsi boją się stracić dobry wizerunek i reputację jaką 
posiadają w środowisku, wśród znajomych i przyjaciół. Próbują oni często wyperswadować 
swoim bliskim tak zwane dziwne pomysły na życie. Jeśli im to się nie udaje próbują podwa-
żać wiarygodność, szczerość i prawdziwość nawrócenia osoby.

Może dlatego warto zapytać, co jest Dobrą Nowiną w dzisiejszej Ewangelii? Wydaje mi się, 
że niezależnie od okolicznści, w jakich się znajdujemy nie powinniśmy się lękać szukania 
i pełnienia woli Boga z odwagą i stanowczością. Ponadto nie martwmy się oceną ludzką, 
ponieważ ona jest subiektywna, przemijająca i niemiarodajna. Jezus zapewnia nas, że ci, 
którzy pełnią wolę Boga nie są sami, gdyż należą do Jego rodziny, która pomaga i wspiera, 
a nie pełni roli sędziów.

Co jest dla mnie ważniejsze: wola Boga, czy opinia ludzka? A jeśli przeważa opinia człowie-
ka, to warto modlić się o światło i pragnienie odkrywania woli Bożej w moim życiu.

Panie Jezu daj mi siłę, abym krocząc za Tobą nie zważał na opinię ludzką!
o. Bogdan Leśniak SJ

„wspólnota u przyjaciela”  
zaprasza w poniedziałek 11.06 o godz. 19.30 na 
adorację i wspólną modlitwę. Od godz. 19.00 
posługiwać będzie diakonia modlitwy wsta-
wienniczej. 

divine mercy group Spo-
tkanie koordynacyjne odbędzie się w środę 
13.06. i rozpocznie się Mszą św. o godz. 18.30. 

sprzątanie kościoła
w piątek (15.06) po adoracji Najświętszego 
Sakramentu o godz. 20:00. Jako wspólnota Po-
laków jesteśmy odpowiedzialni za sprzątanie 
naszego kościoła. Zapraszamy do włączenia się 
w dbanie o wspólne dobro.

nadzwyczajni szafarze 
Najświętszego Sakramentu, którzy pełnią tę 
posługę, zaproszeni są na Mszę św. i spotkanie 
w sobotę, 16.06 o godz. 10.00. Jest to spotkanie 
formacyjne dla wszystkich szafarzy z naszej 
parafii. 

bierzmowanie Z tyłu kościoła dostępne są formularze dla tych, którzy chcieliby 
uczestniczyć w programie przygotowującym do sakramentu bierzmowania. Program ten jest 
tylko w języku angielskim i skierowany jest do młodzieży w wieku od 14 lat wzwyż. Wypełnione 
formularze prosimy składać w zakrystii lub w kopercie na portierni domu parafialnego. Pro-
gram rozpocznie się we wrześniu. Więcej informacji na formularzu zgłoszeniowym.

data protection Jak wiemy, zgodnie z nowymi przepisami nasze dane osobowe 
powinny być lepiej chronione. Jako parafia dokładamy starań, aby jeszcze lepiej chronić Wasze 
dane. Otrzymujemy także sygnały o trudnościach, na jakie napotykacie w związku z tym pra-
wem. Musimy być świadomi, że mogą zdarzć się takie sytuacje, że kiedy będziemy potrzebowali 
dokumentów z parafii chrztu lub z parafii St Ignatius, to ksiądz może nie wydać dokumentów 
osobie trzeciej np. naszym rodzicom czy rodzeństwu. Rozwiązaniem (choć nie zawsze) może 
być prośba o dokumenty przez osobę upoważnioną lub bespośrednia wymiana dokumentów 
między parafiami. Prosimy, abyście wzięli te trudności pod uwagę, jeśli planujecie chrzest, bycie 
rodzicem chrzestnym, ślub lub inną sprawę kancelaryjną. 


