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Nie jest łatwo kochać. Im bardziej każdy znas do-
świadcza trudności w zaufaniu, ofiarowaniu, tym 
bardziej sam Bóg zapowiadający Ducha św. przy-
chodzi z pomocą naszym słabościom. Stajemy się 
wówczas umiłowanymi sługami Bożej miłości. 

UMIŁOWANIE

Liturgia Słowa
Pierwsze Czytanie (Dz 8, 5-8. 14-17)
Filip przybył do miasta Samarii i głosił im 
Chrystusa. Tłumy słuchały z uwagą i sku-
pieniem słów Filipa, ponieważ widziały 
znaki, które czynił. Z wielu bowiem opę-
tanych wychodziły z donośnym krzykiem 
duchy nieczyste, wielu też sparaliżowanych 
i chromych zostało uzdrowionych. Wielka 
zaś radość zapanowała w tym mieście. Kie-
dy apostołowie w Jerozolimie dowiedzieli 
się, że Samaria przyjęła słowo Boże, wysłali 
do niej Piotra i Jana, którzy przyszli i mo-
dlili się za nich, aby mogli otrzymać Ducha 
Świętego. Bo na żadnego z nich jeszcze nie 
zstąpił. Byli jedynie ochrzczeni w imię Pana 
Jezusa. Wtedy więc nakładali apostołowie 
na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha 
Świętego.

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał  
moją naukę,
a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego.

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Ps 66
Ref: Niech cała ziemia chwali swego Pana 

Ewangelia (J 14, 15-21)

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Je-
żeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać 
moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, 
a innego Parakleta da wam, aby z wami był 
na zawsze – Ducha Prawdy, którego świat 
przyjąć nie może, ponieważ Go nie widzi 
ani nie zna. Ale wy Go znacie, ponieważ u 
was przebywa i w was będzie. Nie zostawię 
was sierotami. Przyjdę do was. Jeszcze chwi-
la, a świat nie będzie już Mnie widział. Ale 
wy Mnie widzicie; ponieważ Ja żyję, i wy żyć 
będziecie. W owym dniu poznacie, że Ja je-
stem w Ojcu moim, a wy we Mnie i Ja w was. 
Kto ma przykazania moje i je zachowuje, ten 
Mnie miłuje. Kto zaś Mnie miłuje, ten bę-
dzie umiłowany przez Ojca mego, a również 
Ja będę go miłował i objawię mu siebie».

Drugie czytanie  (1 P 3, 15-18)
Najdrożsi: Pana Chrystusa uznajcie w ser-
cach waszych za Świętego i bądźcie zawsze 
gotowi do obrony wobec każdego, kto do-
maga się od was uzasadnienia tej nadziei, 
która w was jest. A z łagodnością i bojaźnią 
Bożą zachowujcie czyste sumienie, ażeby 
ci, którzy oczerniają wasze dobre postępo-
wanie w Chrystusie, doznali zawstydzenia 
właśnie przez to, co wam oszczerczo za-
rzucają. Lepiej bowiem – jeżeli taka wola 
Boża – cierpieć, czyniąc dobrze, aniżeli 
źle czyniąc. Chrystus bowiem również raz 
jeden umarł za grzechy, sprawiedliwy za 
niesprawiedliwych, aby was do Boga przy-
prowadzić; zabity wprawdzie na ciele, ale 
powołany do życia przez Ducha.

Czytania na następną niedzielę
VII Niedziela Wielkanocna
Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

Pierwsze czytanie: Dz 1, 1-11
Psalm: Ps 47
Drugie czytanie: Ef 1, 17-23
Ewangelia: Mt 28, 16-20



warsztaty muzyki liturgicznej XI warsztaty odbędą sie w 
dniach 9-11 czerwca 2017 w parafii pw. św. Wojciecha na South Kensington, Little Brompton 
Oratory. Poprowadzą je znakomici polscy kompozytorzy: Piotr Pałka i Hubert Kowalski. Za-
pisy i szczegółowe informacje u Justyny Masłowskiej e-mail: justys.maslowska@gmail.com & 
Anny Zielonki e-mail: zieloneczka@gmail.com

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

Kolekta W poprzednią niedzielę kolekta wy-
niosła £1122.25, wszystkim serdecznie dzięku-
jemy za złożone ofiary. 

Msze święte po polsku 
w każdą niedzielę:

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

Słowo Boże, które czytamy każdego tygodnia w czasie liturgii nie jest jedynie opowiada-
niem historii, ale jest przede wszystkim świadectwem tego, jak Bóg zapraszający człowieka 
do współpracy, razem z nim przemienia rzeczywistość. Świadectwem tego, na pewno są 
wydarzenia opisane w Dziejach Apostolskich. Filip nauczający i uzdrawiający w Samarii 
jest przyczyną radości tej społeczności, ale także całego Kościoła, którego symbolem jest 
wspólnota w Jerozolimie. Jego działanie prowadzi do radości. Takie proste sformułowanie 
może dać nam wiele do myślenia. Czy nasze działania prowadzą do radości? Czy jesteśmy 
źródłem wylewania się Ducha Bożego, który objawia się nie tylko w wielkich dziełach, 
uzdrowieniach i cudach, ale także w darze radości?

Święty Paweł w swoim liście, bardzo akcentuje aspekt czynienia dobra. Ten czyn nie za-
wsze łączy się z radością, ale jest większym dobrem niż jedynie zachowanie spokoju i 
bezpiecznego życia. Jest tym, co Bogu się podoba. Dzisiejsza Ewangelia jest niejako pod-
sumowaniem Liturgii Słowa. Jezus zapowiada bowiem przyjście Ducha Pocieszyciela, 
Ducha Obrońcę, czyli Ducha Radości wszystkim, którzy kochając Boga, zachowują Jego 
przykazania.

Jaki więc wniosek możemy wysnuć dla nas. Czy jest możliwe życie szczęśliwe bez miło-
ści? Czy jest możliwe życie szczęśliwe bez zasad? Czy jest możliwe szczęście bez głębokiej 
radości? Te kilka prostych pytań mogą nam pokazać, że Jezus mówiąc o Duchu świętym 
bardzo ukierunkowuje nas na drugiego człowieka. To nie my mamy być w centrum na-
szego życia, to nie my mamy być w centrum naszych modlitw, ale Drugi, który domaga się 
bycia zauważonym po to, abyśmy mogli rozwijać Ducha Kościoła - Ducha wspólnoty, tu 
na ziemi. W ten sposób możliwe będzie przyjście Królestwa Bożego między nami. W ten 
sposób doświadczymy Boga objawiającego się nam w osobach, wydarzeniach i osobistych 
refleksjach. Życie z ludźmi i dla ludzi nie jest łatwe, ale jest drogą do szczęścia. 

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.

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.

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

POMOC PRAWNA możliwa jest do 
uzyskania w każdy poniedziałek od godz.10.00 – 
11.00 pod numerem telefonu 02032870344.

Kalendarz liturgiczny
22 maja (poniedziałek) :
Wsp. św. Rity z Cascii, 
25 maja (czwartek):
Wsp. św Grzegorza VII, papieża
26 maja (piątek):
Wsp. św. Filipa Nereusza, kapłana
28 maja (niedziela):
Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

o. Mateusz Konopiński SJ

adoracja Najświętszego Sakramentu  
w piątek w naszym kościele od 10:30 do 11:30. 
Zapraszamy!

festyn rodzinny Dziękujemy 
za Waszą obecność i wspólne świętowanie w 
czasie Family Fun Day! Festyn ten nie odbyłby 
się bez zaangażowania dziesiątków wolontariu-
szy, którym serdecznie dziękujemy za ich wysi-
łek i inicjatywę. W czasie Festynu udało nam się 
zebrać ponad £1150, które zostanły przeznaczo-
ne na remont i wymianę nagłośnienia w naszym 
kościele. Jeśli ktoś miałby jakiś pomysł na przy-
szłoroczny festyn, to zapraszam do dzielenia się 
pomysłami!

„wspólnota u przyjaciela”  
w poniedziałek (22.5) o godz. 19:30, zapraszamy 
na wspólną modlitwę i rozważanie Słowa Bożego. 

i komunia święta w naszym duszpatesrstwie odbędzie się w przyszłą niedzielę 
na Mszy św. o godz. 13.30. Możemy spodziewać się wielu gości i przyjaciół spoza naszego 
duszpasterstwa. Postarajmy się ich przyjąć z serdecznością i otwartością! Msza św. w przyszłą 
niedzielę może być nieco dłuższa niż zwykle. Informujemy również, że przed Mszą świętą o 
godz. 13.30 nie będzie możliwości skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania. 

nieobecność duszpaterza 
o. Bogdan przez najbliższych kilka tygodni będzie 
nieobecny w Londynie z powodów osobistych i 
zdrowotnych. Prosimy o pamięć w modlitwie. 


