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Duch Boży ożywia nasze pragnienia i 
życie w Chrystusie, to On jest sprawcą 
tego, co nazywamy dobrem i to On 
pociesza i umacnia nas na drodze wiary. 

PRZYBĄDŹ DUCHU ŚWIĘTY

Liturgia Słowa
Pierwsze Czytanie (Dz 2, 1-11)
Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znaj-
dowali się wszyscy razem na tym samym 
miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, 
jakby uderzenie gwałtownego wichru, i 
napełnił cały dom, w którym przebywali. 
Ukazały się im też jakby języki ognia, które 
się rozdzielały, i na każdym z nich spoczął 
jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem 
Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, 
tak jak im Duch pozwalał mówić. Przeby-
wali wtedy w Jeruzalem pobożni Żydzi ze 
wszystkich narodów pod słońcem. Kiedy 
więc powstał ów szum, zbiegli się tłumnie 
i zdumieli, bo każdy słyszał, jak tamci prze-
mawiali w jego własnym języku. Pełni zdu-
mienia i podziwu mówili: «Czyż ci wszyscy, 
którzy przemawiają, nie są Galilejczykami? 
Jakżeż więc każdy z nas słyszy swój własny 
język ojczysty? – Partowie i Medowie, i Ela-
mici, i mieszkańcy Mezopotamii, Judei oraz 
Kapadocji, Pontu i Azji, Frygii oraz Pam-
filii, Egiptu i tych części Libii, które leżą 
blisko Cyreny, i przybysze z Rzymu, Żydzi 
oraz prozelici, Kreteńczycy i Arabowie – 
słyszymy ich głoszących w naszych języ-
kach wielkie dzieła Boże».

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Przyjdź, Duchu Święty, napełnij serca swoich 
wiernych i zapal w nich ogień swojej miłości.
Alleluja, Alleluja, Alleluja

Ps 104
Ref: Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię 

Ewangelia (J 20, 19-23)

Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam 
gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi 
były zamknięte z obawy przed Żydami, 
przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do 
nich: «Pokój wam!» A to powiedziawszy, 
pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem 
uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu 
rzekł do nich: «Pokój wam! Jak Ojciec Mnie 
posłał, tak i Ja was posyłam». Po tych sło-
wach tchnął na nich i powiedział im: «Weź-
mijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie 
grzechy, są im odpuszczone, a którym za-
trzymacie, są im zatrzymane».

Drugie czytanie  (1Kor 12, 3b-7. 12-13)
Bracia: Nikt nie może powiedzieć bez po-
mocy Ducha Świętego: «Panem jest Jezus».
Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch; 
różne też są rodzaje posługiwania, ale jeden 
Pan; różne są wreszcie działania, lecz ten 

sam Bóg, sprawca wszystkiego we wszyst-
kich. Wszystkim zaś objawia się Duch dla 
wspólnego dobra. Podobnie jak jedno jest 
ciało, choć składa się z wielu członków, a 
wszystkie członki ciała, mimo iż są liczne, 
stanowią jedno ciało, tak też jest i z Chry-
stusem. Wszyscy bowiem w jednym Duchu 
zostaliśmy ochrzczeni, aby stanowić jedno 
Ciało: czy to Żydzi, czy Grecy, czy to nie-
wolnicy, czy wolni. Wszyscy też zostaliśmy 
napojeni jednym Duchem.

Czytania na następną niedzielę
Uroczystość Najświętszej Trójcy

Pierwsze czytanie: Wj 34, 4b-6. 8-9
Psalm: Dn 3, 52. 53-54. 55-56
Drugie czytanie: 2 Kor 13, 11-13
Ewangelia: J 3, 16-18



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 £1013,24, wszystkim serdecznie dzięku-
jemy za złożone ofiary. 

Msze święte po polsku 
w każdą niedzielę:

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

50 dni temu świętowaliśmy Zmartwychwstanie Chrystusa - zwycięstwo Jezusa nad 
śmiercią i grzechem. Świętowaliśmy początek naszego życia wiecznego. Dziś w niedzie-
lę Zesłania Ducha Świętego świętujemy początek Kościoła. Początek wspólnoty ludzi, 
która uwierzyła, że życie znaczy coś więcej, niż tylko codzienne czynności, niż praca i 
rodzina. Kościół rodzi się, aby ci, którzy doświadczają zwycięstwa Boga mogli wspólnie 
przebywać modlić się ale także głosić Dobrą Nowinę całemu światu, nowinę miłości, 
przebaczenia, wolności. 
Dziś, kiedy od tych wydarzeń mija 2000 lat, stajemy w dniu Pięćdziesiątnicy aby, przyjąć 
tego samego Ducha, Ducha życia a nie śmierci, Ducha wolności, Ducha przebaczenia, 
Ducha miłości. Świat, ludzie wokół nas wciąż potrzebują usłyszeć, że Jezus Chrystus 
zwyciężył śmierć i grzech. 
Czy możemy mówić o tym, opierając się tylko na własnych talentach i doświadczeniach? 
Nasza wiara nie jest wydarzeniem indywidualnym, ale jest doświadczeniem Kościoła. 
Każde zbliżenie się do Pana pojedynczej osoby jest ważne dla całego Kościoła, który jest 
silny wiarą wszystkich jego członków. Kościół jest niejako Sakramentem, a my jesteśmy 
Jego szafarzami - rozdającymi - Boga naszym braciom i siostrom. W tym miejscu od-
krywamy nasze powołanie do bycia świadkiem Ewangelii. Niech Duch Święty napełni 
naszą wspólnotę swoimi charyzmatami, abyśmy budowali i wzmacniali Kościół Boży, 
byśmy żyli wiecznie. 

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
5 czerwca (poniedziałek) :
Święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła
8 czerwca (czwartek):
Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana

o. Mateusz Konopiński SJ

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

„wspólnota u przyjaciela”  
w poniedziałek (5.6) o godz. 19:30, zapraszamy 
na wspólną modlitwę i rozważanie Słowa Bożego. 

rada duszpasterstwa 
odbędzie się 6 czerwca o 19.45. Wszelkie sugestie 
są mile widziane. Można je przekazywać drogą 
elektroniczną bądź bezpośrednio do duszpasterzy. 

parish fiesta Już teraz zapraszamy na odpust parafialny św. Ignacego Loyoli 16. 
lipca. Uroczysta Msza św. będzie sprawowana o godz. 10.30, a po niej wiele atrakcji na boisku 
szkolnym. Planowana jest także WIELKA LOTERIA (Grand Draw), na której będzie można 
wygrać £500, £200 lub nagrodę rzeczową. Aby wziąć w niej udział należy kupić losy dołączone 
do biuletynu. Każdy los kosztuje £1, a w każdym biuletynie jest 5 losów. Życzymy wysokich 
wygranych! Losy należy oddać siostrze Eugeni lub o. Mateuszowi do 13 lipca. 

sprzątanie kościoła
w piątek (9.6) po adoracji Najświętszego Sakra-
mentu o  godz. 20:00. Jako wspólnota Polaków 
jesteśmy odpowiedzialni za sprzątanie naszego 
kościoła. Zapraszamy do włączenia się w dbanie 
o wspólne dobro.

i komunia 2018  Z tyłu kościoła dostępne są formularze dla tych, którzy chcie-
liby uczestniczyć w Katechezie Rodzinnej przygotowującej do I Komunii św. w języku polskim. 
Program ten jest dla dzieci z klas 3 lub starszych. Wypełnione formularze prosimy składać w 
zakrystii lub w kopercie na portierni domu parafialnego. Ilość miejsc jest ograniczona. Więcej 
informacji na: www.stignatius.pl lub www.schoolandfamily.org.

zmiana tajemnic różańca 
dziś po Mszy św. wieczornej.

zesłanie ducha świętego Dzię-
kujemy wszystkim, którzy włączyli się w  przy-
gotowanie, organizację i przeprowadzenie Czu-
wania w Wigilię Zesłania Ducha Świętego. 


