
Wielkie rzeczy nie dzieją się bez 
małych zmian. Królestwo Boże 
wzrasta dzięki małym rzeczom. 
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17 czerwca 2018Liturgia Słowa
Pierwsze Czytanie (Ez 17, 22-24)
Tak mówi Pan Bóg: «Ja także wezmę wierz-
chołek z wysokiego cedru i zasadzę, z naj-
wyższych jego pędów ułamię gałązkę i za-
sadzę ją na górze wyniosłej i wysokiej. Na 
wysokiej górze izraelskiej ją zasadzę. Ona 
wypuści gałązki i wyda owoc, i stanie się ce-
drem wspaniałym. Wszystko ptactwo pod 
nim zamieszka, wszystkie istoty skrzydlate 
zamieszkają w cieniu jego gałęzi. I wszystkie 
drzewa na polu poznają, że Ja jestem Pan, 
który poniża drzewo wysokie, który drzewo 
niskie wywyższa, który sprawia, że drzewo 
zielone usycha, który zieloność daje drzewu 
suchemu. Ja, Pan, rzekłem i to uczynię».

Alleluja, alleluja, alleluja
Ziarnem jest słowo Boże, a siewcą jest Chrystus,
każdy, kto Go znajdzie, będzie żył na wieki.
Alleluja, alleluja, alleluja

Psalm 92
Dobrze jest śpiewać Tobie, Panie Boże

Dobrze jest dziękować Panu, 
śpiewać Twojemu imieniu, Najwyższy,
rano głosić Twoją łaskawość, 
a wierność Twoją nocami.

Dobrze jest śpiewać Tobie, Panie Boże
Sprawiedliwy zakwitnie jak palma, 
rozrośnie się jak cedr na Libanie.
Zasadzeni w domu Pańskim 
rozkwitną na dziedzińcach naszego Boga.

Dobrze jest śpiewać Tobie, Panie Boże
Nawet i w starości wydadzą owoc, 
zawsze pełni życiodajnych soków,
aby świadczyć, że Pan jest sprawiedliwy, 
On moją Opoką i nie ma w Nim nieprawości.
Dobrze jest śpiewać Tobie, Panie Boże

Ewangelia (Mk 4, 26-34)
Jezus mówił do tłumów: «Z królestwem Bo-
żym dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie 
wrzucił w ziemię. Czy śpi, czy czuwa, we 
dnie i w nocy, nasienie kiełkuje i rośnie, sam 
nie wie jak. Ziemia sama z siebie wydaje 
plon, najpierw źdźbło, potem kłos, a potem 
pełne ziarno w kłosie. Gdy zaś plon dojrzeje, 
zaraz zapuszcza sierp, bo pora już na żniwo».
Mówił jeszcze: «Z czym porównamy kró-
lestwo Boże lub w jakiej przypowieści je 
przedstawimy? Jest ono jak ziarnko gorczy-
cy; gdy się je wsiewa w ziemię, jest najmniej-
sze ze wszystkich nasion na ziemi. Lecz 
wsiane, wyrasta i staje się większe od innych 
jarzyn; wypuszcza wielkie gałęzie, tak że 
ptaki podniebne gnieżdżą się w jego cieniu».
W wielu takich przypowieściach głosił im 
naukę, o ile mogli ją rozumieć. A bez przy-
powieści nie przemawiał do nich. Osobno 
zaś objaśniał wszystko swoim uczniom.

Czytania na następną niedzielę
Uroczystość Narodzenia Jana Chrzciciela
Pierwsze czytanie: Jr 1, 4-10
Psalm: Ps 71
Drugie czytanie: 1 P 1, 8-12
Ewangelia: Łk 1, 5-17

Drugie czytanie  (2Kor 5, 6-10)
Bracia: Mając ufność, wiemy, że jak długo 
pozostajemy w ciele, jesteśmy pielgrzyma-
mi, z daleka od Pana. Albowiem według 
wiary, a nie dzięki widzeniu postępujemy. 

Mamy jednak nadzieję i chcielibyśmy raczej 
opuścić nasze ciało i stanąć w obliczu Pana. 
Dlatego też staramy się Jemu podobać, czy 
to gdy z Nim, czy gdy z daleka od Niego 
jesteśmy. Wszyscy bowiem musimy stanąć 
przed trybunałem Chrystusa, aby każdy 
otrzymał zapłatę za uczynki dokonane w 
ciele, złe lub dobre.



Kolekta w poprzednią niedzielę wyniosła 
£811.95. 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 19.06 
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
21 czerwca (czwartek):
Wsp. św. Alojzego Gonzagi, zakonnika
22 czerwca (piątek):
Wsp. św. męczenników Jana Fishera biskupa  
i Tomasza Moora

Łatwiej nam zauważać rzeczy wielkie, wielkie wydarzenia, wielkie decyzje, spektakularne prze-
miany. Trudniej nam zauważyć wyjątkowość w drobnostkach, systematycznych, stopniowo 
dziejących się wydarzeniach.

W dziedzinie wiary, w kościele jest bardzo podobnie. Wydaje się, że łatwiej zauważyć wielkie 
nawrócenie, wielkie przebaczenie, wielki wzrost wiary, niesamowite uzdrowienie niż systema-
tyczne, pokorne i proste uczestnictwo w życiu Kościoła. 

Dzisiejsza Ewangelia mówiąca o nasieniu rzuconym w glebę i wydającym owoc oraz o nasieniu 
musztardowca, zwraca naszą uwagę na prozaiczność, na niewielkość, moglibyśmy powiedzieć,  
na przypadkowość wzrostu, przypadkowość zmiany. 

Niewielkie ziarno wzrasta, wydaje owoc i przynosi plon. Z niewielkiego ziarnka gorczycy rośnie 
wielkie drzewo. Na co dzień nie zastanawiamy się, jak to się dzieje. Są to miliony małych proce-
sów pozwalających na rozkwit i rozwój. 

Tak samo ma być z Królestwem Bożym. Nasze życie to miliony małych procesów pomnożone 
przez członków Kościoła. One dają nam nieskończoną liczbę możliwości wzrostu - rozkwitu 
Królestwa Bożego. Nie jesteśmy bez znaczenia, wszyscy i wszystko, nie wiedząc jak, prowadzi 
nas do Chwały Bożej. Pozostaje nam rozmarzyć się w obrazie ptaków w koronie drzewa i pomy-
śleć, że wszystko, co posiadam i co robię, nie wiedząc jak może być materią wzrostu Królestwa 
Boga.

o. Mateusz Konopiński SJ

„wspólnota u przyjaciela”  
zaprasza w poniedziałek 18.06 o godz. 19.30 na  
wspólną modlitwę. Od godz. 19.00 posługiwać 
będzie diakonia modlitwy wstawienniczej. 

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. 

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.

róża różańca Rodziców za 
Dzieci będzie miała Mszę świętą w Małej Ka-
plicy w III środę miesiąca, tj. 20.6 o godz. 19.30.

święcenia prezbiteratu
W sobotę 30 czerwca o godz. 12:00 w naszym 
kościele zostanie udzielony sakrament świę-
ceń w stopniu prezbiteratu dwóm jezuitom z 
brytyjskiej prowincji. Zapraszamy do uczest-
nictwa w tej uroczystości. Prosimy o pamięć 
w modlitwie za kandydatów do święceń.

zmiany we wspólnocie jezuitów
decyzją o. Prowincjała 30 września o. David Smolira zakończy posługę jako proboszcz naszej 
parafii. Zastąpi go o. Andrew Cameron-Mowat. Jednocześnie informujemy, że w tym roku nie 
będzie zmian personalnych bezpośrednio dotyczących polskiego duszpasterstwa. 


