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Liturgia Słowa
Pierwsze Czytanie (Ez 2, 2-5)
Wstąpił we mnie duch, gdy do mnie mówił, 
i postawił mnie na nogi; potem słuchałem 
Tego, który do mnie mówił. Powiedział mi: 
«Synu człowieczy, posyłam cię do synów 
Izraela, do ludu buntowników, którzy Mi się 
sprzeciwili. Oni i przodkowie ich występo-
wali przeciwko Mnie aż do dnia dzisiejsze-
go. To ludzie o bezczelnych twarzach i za-
twardziałych sercach; posyłam cię do nich, 
abyś im powiedział: Tak mówi Pan Bóg. A 
oni, czy będą słuchać, czy też zaprzestaną – 
są bowiem ludem opornym – przecież będą 
wiedzieli, że prorok jest wśród nich».

Alleluja, alleluja, alleluja
Pan posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą 
nowinę, więźniom głosił wolność.
Alleluja, alleluja, alleluja

Psalm 123
Do Ciebie, Boże, wznoszę moje oczy

Do Ciebie wznoszę oczy, który mieszkasz w niebie. 
Jak oczy sług są zwrócone na ręce ich panów, 
jak oczy służebnicy na ręce jej pani,
tak oczy nasze ku Panu, Bogu naszemu, 
dopóki się nie zmiłuje nad nami.

Do Ciebie, Boże, wznoszę moje oczy

Zmiłuj się nad nami, zmiłuj się, Panie, 
bo mamy już dosyć pogardy.
Ponad miarę nasza dusza jest nasycona 
szyderstwem zarozumialców i pysznych pogardą.

Do Ciebie, Boże, wznoszę moje oczy

Ewangelia (Mk 6, 1-6)
Jezus przyszedł do swego rodzinnego mia-
sta. A towarzyszyli Mu Jego uczniowie. Gdy 
zaś nadszedł szabat, zaczął nauczać w syna-
godze; a wielu, przysłuchując się, pytało ze 
zdziwieniem: «Skąd to u Niego? I co to za 
mądrość, która Mu jest dana? I takie cuda 
dzieją się przez Jego ręce! Czy nie jest to cie-
śla, syn Maryi, a brat Jakuba, Józefa, Judy i 
Szymona? Czyż nie żyją tu u nas także Jego 
siostry?» I powątpiewali o Nim. A Jezus mó-
wił im: «Tylko w swojej ojczyźnie, wśród 
swoich krewnych i w swoim domu może 
być prorok tak lekceważony». I nie mógł 
tam zdziałać żadnego cudu, jedynie na kilku 
chorych położył ręce i uzdrowił ich. Dziwił 
się też ich niedowiarstwu. Potem obchodził 
okoliczne wsie i nauczał.

Czytania na następną niedzielę
Piętnasta Niedziela Zwykła, Rok B
Pierwsze czytanie: Am 7, 12-15
Psalm: 85
Drugie czytanie: Ef 1, 3-14
Ewangelia: Mk 6, 7-13

Drugie czytanie  (2 Kor 12, 7-10)
Bracia: Aby nie wynosił mnie zbytnio 
ogrom objawień, dany mi został oścień dla 
ciała, wysłannik Szatana, aby mnie policz-
kował – żebym się nie unosił pychą. Dlatego 
trzykrotnie prosiłem Pana, aby odszedł ode 
mnie, lecz mi powiedział: «Wystarczy ci 

mojej łaski. Moc bowiem w słabości się do-
skonali». Najchętniej więc będę się chlubił 
z moich słabości, aby zamieszkała we mnie 
moc Chrystusa. Dlatego mam upodobanie 
w moich słabościach, w obelgach, w niedo-
statkach, w prześladowaniach, w uciskach z 
powodu Chrystusa. Albowiem ilekroć nie-
domagam, tylekroć jestem mocny.



Kolekta w poprzednią niedzielę wyniosła 
£819.58. 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 10.07 
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
9 lipca (poniedziałek):
Wsp. św. męczenników Leona Mangina i towarzyszy
11 lipca (środa):
Święto św. Benedykta, opata, patrona Europy
12 lipca (czwartek):
Wsp. św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu, bp 
i męczennika

„wspólnota u przyjaciela”  
zaprasza w poniedziałek 9.07 o godz. 19.30 na  
wspólną modlitwę. Od godz. 19.00 posługiwać 
będzie diakonia modlitwy wstawienniczej. 

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. 

sprzątanie kościoła
w piątek (13.07) 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.

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

ŚW. IGNACEGO Z LOYOLI
NIEDZIELA 15.07 GODZ. 11.30

(POL/ANG/HISZP)
Po Mszy św. zapraszamy na fiestę parafilaną na boisku szkolnym, gdzie będzie wiele atrakcji. Oso-
by chętne do pomocy oraz takie, które chciałyby przygotować coś na „Polski stół” proszone są  
o kontakt z Renatą 07415 690682. 

„Wystarczy ci mojej łaski. Moc bowiem w słabości się doskonali”. Mam nadzieję, że powyższe sło-
wa z Drugiego Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian pozwolą nam lepiej zrozumieć działanie 
łaski Bożej w ludzkiej słabości. Warto zauważyć, że współczesna kultura promuje wzorce ludzi 
mocnych, nie potrzebujących Boga, pewnych siebie, sprytnych i samowystarczalnych. Wobec tego 
bardzo często boimy się być ludźmi prawymi, odrzuconymi i zepchniętymi na margines życia 
społecznego. A zatem, czy można pogodzić moc i słabość w codzienności? Wydaje mi się, że na 
poziomie tylko ludzkim jest to niemożliwe. Dlatego też spróbujmy przyjrzeć się temu w świetle 
dzisiejszego Słowa Bożego. Św. Paweł poprzez swoje doświadczenie nędzy, niedomagania, odrzu-
cenia i małości uświadamia nam, że nie powinniśmy się lękać swojej słabości ale oddać ją Bogu, 
a On sobie z nią poradzi i ostatecznie wyprowadzi z niej dobro. Ponadto zachęca nas, abyśmy 
niczym nadmiernie się nie martwili czy załamywali, ale o swoich troskach i słabościach szczerze 
mówili Jezusowi. Im chętniej zapraszamy Jezusa do naszego trudnego i nędznego życia, tym więcej 
Jego łaski będzie w nas i tym samym będziemy silniejsi i pełni pokoju.
 
W kontekście dzisiejszego Słowa Bożego warto, abyś przyjrzał się czy akceptujesz swoją słabość, 
abyś był mocny w Jezusie Chrystusie. Niewątpliwie taka postawa sprawi, że nie będziesz lękał się 
trudnej prawdy o sobie, prawdy o swojej nędzy i słabości. Takie doświadczenie poprowadzi cię 
do zażyłości z Bogiem, który daje moc i mądrość do przejścia trudnych a nawet beznadziejnych 
sytuacji.
 
Panie Jezu daj mi doświadczyć, że Twoja moc jest większa od mojej słabości!

o. Bogdan Leśniak SJ

specjalna kolekta W zeszłą niedzielę odbyła się dodatkowa zbiórka pienię-
dzy przeznaczona na pokrycie kosztów wymiany nagłośnienia w naszym kościele. Koszt wymia-
ny systemu wyniósł: £28 105. Dotychczas przy różnych okazjach i na dodatkowych kolektach 
oraz z prywatnych dotacji zebraliśmy £15 296. W zeszłym tygodniu zebraliśmy £1,692.97. Dzię-
kujemy za waszą hojność. 


