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Są rzeczy, które wydają nam się nierealne. To 
takie relacje, które nie są nasycone złoscią,  
zazdroscią, pychą czy egoizmem. Takiej niere-
alności uczy nas tajemnica realcji Trójcy Świę-
tej gdzie wszystko zaczyna się i nigdy nie koń-
czy na bezgranicznej miłości.

ZWIĄZEK

Liturgia Słowa
Pierwsze Czytanie (Prz 8, 22-31)
To mówi Mądrość Boża: «Pan mnie stwo-
rzył, swe arcydzieło, przed swymi czynami, 
od dawna. Od wieków jestem stworzona, 
od początku, zanim ziemia powstała. Jestem 
zrodzona, gdy jeszcze bezmiar wód nie ist-
niał ani źródła, co wodą tryskają, i zanim 
góry stanęły. Poczęta jestem przed pagórka-
mi, nim ziemię i pola uczynił, początek pyłu 
na ziemi. Gdy niebo umacniał, z Nim byłam, 
gdy kreślił sklepienie nad bezmiarem wód, 
gdy w górze utwierdzał obłoki, gdy źródła 
wielkiej otchłani umacniał, gdy morzu sta-
wiał granice, by wody z brzegów nie wyszły, 
gdy kreślił fundamenty pod ziemię. Ja byłam 
przy Nim mistrzynią, rozkoszą Jego dzień po 
dniu, cały czas igrając przed Nim, igrając na 
okręgu ziemi, znajdując radość przy synach 
ludzkich».

Czytania na następną niedzielę
Uroczystość Bożego Ciała
Pierwsze czytanie: Rdz 14, 18-20
Psalm: Ps 110
Drugie czytanie: 1 Kor 11, 23-26
Ewangelia: Łk 9, 11b-17

Alleluja, Alleluja, Alleluja
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
Bogu, który jest i który był, i który przychodzi.
Alleluja, Alleluja, Alleluja

Ewangelia (J 16, 12-15) 
Jezus powiedział swoim uczniom: «Jesz-
cze wiele mam wam do powiedzenia, ale 
teraz jeszcze znieść nie możecie. Gdy zaś 
przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi 
was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił 
od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek 
słyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On 
Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego 
weźmie i wam oznajmi. Wszystko, co ma 
Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, 
że z mojego bierze i wam objawi».

Drugie czytanie  (Rz 5, 1-5)
Bracia: Dostąpiwszy usprawiedliwienia 
przez wiarę, zachowajmy pokój z Bogiem 
przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzię-
ki któremu uzyskaliśmy przez wiarę dostęp 
do tej łaski, w której trwamy i chlubimy się 
nadzieją chwały Bożej. Ale nie tylko to, lecz 
chlubimy się także z ucisków, wiedząc, że 
ucisk wyrabia wytrwałość, a wytrwałość wy-
próbowaną cnotę, wypróbowana cnota zaś 
nadzieję. A nadzieja zawieść nie może, po-
nieważ miłość Boża rozlana jest w sercach 
naszych przez Ducha Świętego, który został 
nam dany.

Ps 8
Ref: Jak jest przedziwne imię Twoje, Panie.

Gdy patrzę na Twoje niebo, dzieło palców Twoich, 
na księżyc i gwiazdy, któreś Ty utwierdził:
czym jest człowiek, że o nim pamiętasz, 
czym syn człowieczy, że troszczysz się o niego?

Ref: Jak jest przedziwne imię Twoje, Panie.

Uczyniłeś go niewiele mniejszym od aniołów, 
uwieńczyłeś go czcią i chwałą.
Obdarzyłeś go władzą nad dziełami rąk Twoich, 
wszystko złożyłeś pod jego stopy:

Ref: Jak jest przedziwne imię Twoje, Panie.

Owce i bydło wszelakie, 
i dzikie zwierzęta,
ptaki niebieskie i ryby morskie, 
wszystko, co szlaki mórz przemierza.



przygotowanie duszpasterzy
Jak odpowiedzieć na wyzwania, które Franciszek przedstawia nam w Amoris Laetitia (nigdy 
nie możemy zapominać i musimy sobie powtarzać kilka razy dziennie, co znaczy: „Radość 
kochania”)? Musimy przyznać, że urzędnicy kościelni nie zawsze byli naszymi najlepszymi 
przyjaciółmi. Franciszek z żalem zauważa, że   „wyświęconym sługom często brakuje wiedzy i 
doświadczenia potrzebnych do radzenia sobie ze współczesnymi złożonymi problemami ro-
dziny”, papież idzie nawet dalej (bardzo odważnie) „szerokie doświadczenie tradycji wschod-
niej żonatego duchowieństwa również może być wykorzystane” (201). Podobnym proble-
mem oczywiście jest  formacja przyszłych kapłanów, a papież doskonale zdaje sobie sprawę z 
trudności, kiedy mówi do seminarzystów, że „Niektórzy niosą w swoim życiu doświadczenie 
własnej poranionej rodziny, w której rodzice byli nieobecni, i w której brakowało stabilności 
emocjonalnej(…). Więzy rodzinne mają podstawowe znaczenie dla umocnienia właściwej sa-
mooceny seminarzystów. Dlatego ważne jest, żeby rodziny były częścią procesu seminaryjne-
go, aby życie kapłańskie (…) było dobrze zakorzenione w rzeczywistości”. dalej papież mówi o 
„nawiązaniu bliższego/głębszego/szerszego kontaktu z konkretnymi realiami życia rodzin”, a 
także podkreśla znaczenie kobiet w formacji kapłańskiej” (203). Chodzi tu o coś bardzo istot-
nego. Ci których zadaniem może być towarzyszenie małżonkom w radościach i trudnościach 
życia, muszą być odpowiednio głęboko zakorzenieni w swojej  egzystencji, aby móc głosić z 
autorytetem. Nie mogą być odcięci od rzeczywistości na żadnym z etapów, a ich formacja musi 
im dawać, według słynnej frazy Franciszka: „zapach owiec”. Jest to bardzo ekscytujące wyzwa-
nie dla Kościoła dzisiaj.

Odwiedziny chorych w każdy  
I piątek miesiąca. Jest to dla nich możliwość 
spowiedzi i przyjęcia Komunii świętej. Zaintere-
sowanych prosimy o kontakt. Jeśli jest taka po-
trzeba, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu 
odwiedzamy również chorych w szpitalu.

Witamy wszystkich przybyłych 
do naszego kościoła i do naszej wspólnoty 
parafialnej! Parafia św. Ignacego, to mie-
jsce, 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

Nowo przybyli  do naszej parafii,  
a także ci parafianie, 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.

Kolekta w poprzednią niedzielę 
wyniosła £891,42, wszystkim serdecznie dzię-
kujemy za złożone ofiary.

Kancelaria parafialna
czwartek 9:00 - 10:30
piątek 19:30 - 20:30

Intencje mszalne i formularze zgłoszeniowe przed 
spotkaniem w kancelarii po każdej Mszy św.  

Spowiedź po polsku
w niedzielę: 12:45–13:15 i 18:15–19:15

o. Nicholas King SJ

Kalendarz liturgiczny
26 maja (czwartek) w Polsce:
Wspomnienei św. Filipa Neri, prezbitera
29 maja (niedziela)
Uroczystość Bożego Ciała

gość niedzielny mały i duży  
do kupienia przy wyjściu z kościoła za £1,50. 

Msze święte po polsku 
w każdą niedzielę:

13:30 – Msza z udziałem dzieci 
19:30 – Msza wieczorna

wspólna koronka 
W niedziele Roku Miłosierdzia, około godziny 19:10 
będzie możliwość wspólnej modlitwy Koronką do 
Miłosierdza Bożego.

pierwsza komunia 
odbędzie się w niedzielę 5 czerwca na Mszy św. 
o godzinie 13.30. Prosimy o Waszą modlitwę w 
intencji dzieci i ich rodzin.

spirit in the city (Duch w mieście) zaprasza na Festiwal Miłosierdzia od środy  
1.06 do soboty 4.06. Wydarzenie ma na celu zebranie katolików razem, w jednym miejscu i czasie, 
aby dać świadectwo naszej obecności w społeczeństwie. Szczegóły na stronie: spiritinthecity.org

kurs nowe życie od 28.05 do 30.05 w kościele pw. św. Filipa Apostoła na Fin-
chley. Zgłoszenia: p. Justyna – kancelaria@finchleyparish.co.uk. Szczegóły na plakatach.  

„wspólnota u przyjaciela”  
w poniedziałek (23.05) o godz. 19:30, rozważanie 
Słowa i modlitwa w Domu Parafialnym. 

zmiana duszpasterza
Na początku czerwca swoją posługę w naszym duszpasterstwie zakończy o. Adam Tomaszewski, który 
uda się na trzecią probację (roczny program przygotowujący do ostanich ślubów). Msza św., w czasie 
której będziemy dziekować za posługe o. Adama w naszym duszpasterstwie zostanie odprawiona 6 
czerwca o godz. 19.00. Po Mszy św. spotkanie w Domu Parafialnym. 

Prezentujemy trzecią część rozważań na temat dokumnetu papieża Franciszka “Amoris Leatitia“.

grupa modlitewna o. pio
Spotkanie formacyjne w czwartek (26.5) o 19:30 
w Domu Parafialnym. Zapraszamy.

msze święte w lipcu i sieprniu w języku polskim będą odprawiane 
zarówno o godzinie 13.30 jak i 19.30. Jednocześnie informujemy, że są jeszcze wolne intencje mszalne 
na miesiące lipiec i sierpień. 

duszpasterstwo małżeństw 
zaprasza dziś (niedziela) o godzinie 14.30-
16.00 na spotkanie otwarte na temat między-
narodowego ruchu Teams of Our Lady. Przy 
naszym duszpasterstwie istnieją już dwa kręgi 
małżeńskie tego ruchu. Serdecznie zapraszamy 
wszystkie pary małżeńskie, które chcą poznać 
to duszpasterstwo. Teams of Our Lady pomagają 
rozwijać się i pracować w małżeństwie, aby oży-
wić wiarę w rodzinie i pogłębiać relację między 
małżonkami. W trakcie spotkania zapewniamy 
opiekę nad dziećmi.

rada duszpasterstwa 
odbędzie się 24 maja o 19.30 w Domu Parafial-
nym. Wszelkie sugestie są mile widziane. Moż-
na je przekazywać drogą elektroniczną bądź 
bezpośrednio do duszpasterzy. 


