
Bóg powołał nas do życia, nie  
w lęku i chorobie, ale w radości  

i wolności.
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1 lipca 2018Liturgia Słowa
Pierwsze Czytanie (Mdr 1, 13-15; 2, 23-24)
Śmierci Bóg nie uczynił i nie cieszy się z 
zagłady żyjących. Stworzył bowiem wszyst-
ko po to, aby było, i byty tego świata niosą 
zdrowie: nie ma w nich śmiercionośnego 
jadu ani władania Otchłani na tej ziemi. 
Bo sprawiedliwość jest nieśmiertelna. Do 
nieśmiertelności Bóg stworzył człowieka – 
uczynił go obrazem swej własnej wieczno-
ści. A śmierć weszła w świat przez zawiść 
diabła i doświadczają jej ci, którzy do niego 
należą.

Alleluja, alleluja, alleluja
Nasz Zbawiciel, Jezus Chrystus, śmierć zwyciężył,
a na życie rzucił światło przez Ewangelię.
Alleluja, alleluja, alleluja

Psalm 30
Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś

Ewangelia (Mk 5, 21-43)
Gdy Jezus przeprawił się z powrotem ło-
dzią na drugi brzeg, zebrał się wielki tłum 
wokół Niego, a On był jeszcze nad jeziorem. 
Wtedy przyszedł jeden z przełożonych sy-
nagogi, imieniem Jair. Gdy Go ujrzał, upadł 
Mu do nóg i prosił usilnie: «Moja córeczka 
dogorywa, przyjdź i połóż na nią ręce, aby 
ocalała i żyła». Poszedł więc z nim, a wielki 
tłum szedł za Nim i zewsząd na Niego na-
pierał. Wtedy przyszli ludzie od przełożone-
go synagogi i donieśli: «Twoja córka umarła, 
czemu jeszcze trudzisz Nauczyciela?» Lecz 
Jezus, słysząc, co mówiono, rzekł do przeło-
żonego synagogi: «Nie bój się, wierz tylko!» 
I nie pozwolił nikomu iść z sobą z wyjątkiem 
Piotra, Jakuba i Jana, brata Jakubowego. Tak 
przyszli do domu przełożonego synagogi. 
Widząc zamieszanie, płaczących i głośno 
zawodzących, wszedł i rzekł do nich: «Cze-
mu podnosicie wrzawę i płaczecie? Dziecko 
nie umarło, tylko śpi». I wyśmiewali Go. 
Lecz On odsunął wszystkich, wziął z sobą 
tylko ojca i matkę dziecka oraz tych, którzy 
z Nim byli, i wszedł tam, gdzie dziecko le-
żało. Ująwszy dziewczynkę za rękę, rzekł 
do niej: «Talitha kum», to znaczy: «Dziew-
czynko, mówię ci, wstań!» Dziewczynka na-
tychmiast wstała i chodziła, miała bowiem 
dwanaście lat. I osłupieli wprost ze zdumie-
nia. Przykazał im też z naciskiem, żeby nikt 
o tym się nie dowiedział, i polecił, aby jej 
dano jeść.

Czytania na następną niedzielę
Czternasta Niedziela Zwykła, Rok B
Pierwsze czytanie: Ez 2, 2-5
Psalm: Ps 123
Drugie czytanie: 2 Kor 12, 7-10
Ewangelia: Mk 6, 1-6

Drugie czytanie  (2 Kor 8, 7. 9. 13-15)
Bracia: Podobnie jak obfitujecie we wszyst-
ko, w wiarę, w mowę, w wiedzę, we wszel-
ką gorliwość, w miłość naszą do was, tak 
też obyście i w tę łaskę obfitowali. Znacie 
przecież łaskę Pana naszego, Jezusa Chry-
stusa, który będąc bogatym, dla was stał się 
ubogim, aby was ubóstwem swoim ubo-
gacić. Nie o to bowiem idzie, żeby innym 
sprawiać ulgę, a sobie utrapienie, lecz żeby 
była równość. Teraz więc niech wasz dosta-
tek przyjdzie z pomocą ich potrzebom, aby 
ich bogactwo było wam pomocą w waszych 
niedostatkach i aby nastała równość, jak to 
jest napisane: «Nie miał za wiele ten, kto 
miał dużo. Nie miał za mało ten, kto miał 
niewiele».



Kolekta w poprzednią niedzielę wyniosła 
£624.05. 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 3.07 
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
3 lipca (środa):
Święto św. Tomasza, apostoła
5 lipca (czwartek):
Wsp. św. Marii Goretti, dziewicy i męczennicy

Oto dzień już wschodzi wielki,
Spośród innych wywyższony,
Bo uświęca go Twe światło,

Jezu, pierwszy zmartwychwstały.

Spraw, by duch i ciało nasze,
Obudzone Twoją mocą,

Wolne od powtórnej śmierci,
Dziś dla Ciebie tylko żyły.

Wkrótce porwą nas obłoki
Na spotkanie z Tobą, Chryste;

Zmartwychwstały Wodzu życia,
Daj nam z Tobą śmierć pokonać.

O światłości i pokoju,
Gdy ujrzymy Twe oblicze
I poznamy, jakim jesteś,

Daj nam udział w Twojej chwale.

Kiedy przyjdzie Twe królestwo,
Niech znajdziemy radość w Tobie,

Gdy nas oddasz Bogu Ojcu
Pełnych darów Twego Ducha. Amen.

Hymn z Liturgii Godzin

parish fiesta Już teraz zapraszamy na odpust parafialny św. Ignacego Loyoli 15 lipca. 
Uroczysta Msza św. będzie sprawowana o godz. 11.30, a po niej wiele atrakcji na boisku szkol-
nym. Osoby chętne do pomocy oraz takie, które chciałyby przygotować coś na „Polski stół” 
proszone są o kontakt z Renatą 07415 690682. 

„wspólnota u przyjaciela”  
zaprasza w poniedziałek 2.07 o godz. 19.30 na  
wspólną modlitwę. Od godz. 19.00 posługiwać 
będzie diakonia modlitwy wstawienniczej. 

nadzwyczajni szafarze 
Najświętszego Sakramentu, którzy pełnią tę 
posługę, zaproszeni są na Mszę św. i spotka-
nie w środę, 4.7 o godz. 19.30 do małej kaplicy.

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. 

okres wakacyjny W cza-
sie wakacji w naszym duszpasterstwie Msze św. 
w języku polskim będą odprawiane zarówno o 
godzinie 13.30,  jak i 19.30. Kancelaria prafialna w 
tych miesiącach będzie funkcjonowała po niedziel-
nych Mszach świętych w ograniczonym zakresie. 

specjalna kolekta Dzisiaj podczas Mszy św. odbędzie się dodatkowa zbiórka 
pieniędzy przeznaczona na pokrycie kosztów wymiany nagłośnienia w naszym kościele. Koszt 
wymiany systemu wyniósł: £28 105. Dotychczas przy różnych okazjach i na dodatkowych kolek-
tach oraz z prywatnych dotacji zebraliśmy £15 296. Aby w całości pokryć koszty potrzebujemy 
dodatkowych £12 809. 


