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Z miłości Bóg stworzył świat i człowie-
ka. Z tej samej miłości posłał On swego 
Syna. Wszyscy jesteśmy spadkobiercami 
miłości Boga, dziedziczymy ją po to, by 
się nią dzielić. 

JEDNOŚĆ W TRÓJCY

Liturgia Słowa
Pierwsze Czytanie (Wj 34, 4b-6. 8-9)
Mojżesz, wstawszy rano, wstąpił na górę, 
jak mu nakazał Pan, i wziął do rąk tablice 
kamienne. A Pan zstąpił w obłoku, i Moj-
żesz zatrzymał się koło Niego, i wypowie-
dział imię Pana. Przeszedł Pan przed jego 
oczyma i wołał: «Pan, Pan, Bóg miłosierny 
i łagodny, nieskory do gniewu, bogaty w ła-
skę i wierność». Natychmiast Mojżesz skło-
nił się aż do ziemi i oddał pokłon, mówiąc: 
«Jeśli darzysz mnie życzliwością, Panie, to 
proszę, niech pójdzie Pan pośród nas. Jest 
to wprawdzie lud o twardym karku, ale 
przebaczysz nasze winy i nasze grzechy, a 
uczynisz nas swoim dziedzictwem».

Alleluja, Alleluja, Alleluja

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

Psalm: Dn 3, 52. 53-54. 55-56
Ref: Chwalebny jesteś, wiekuisty Boże
Błogosławiony jesteś, Panie, Boże naszych ojców, 
pełen chwały i wywyższony na wieki.
Błogosławione jest imię Twoje 
pełne chwały i świętości, 
uwielbione i wywyższone na wieki.

Ref: Chwalebny jesteś, wiekuisty Boże

Błogosławiony jesteś w przybytku Twojej 
świętej chwały, 
uwielbiony i przesławny na wieki.
Błogosławiony jesteś na tronie swojego królestwa, 
uwielbiony i przesławny na wieki.

Ref: Chwalebny jesteś, wiekuisty Boże

Błogosławiony jesteś Ty, co spoglądasz w otchłanie,
który zasiadasz na Cherubach, 
pełen chwały i wywyższony na wieki.
Błogosławiony jesteś na sklepieniu nieba, 
pełen chwały i wywyższony na wieki.

Ref: Chwalebny jesteś, wiekuisty Boże

Ewangelia (J 3, 16-18)

Jezus powiedział do Nikodema: «Tak Bóg 
umiłował świat, że Syna swego Jednorodzo-
nego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie 
zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem 
Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, 
aby świat potępił, ale po to, by świat został 
przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, 
nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już 
został potępiony, bo nie uwierzył w imię 
Jednorodzonego Syna Bożego».

Drugie czytanie  ( 2 Kor 13, 11-13)
Bracia, radujcie się, dążcie do doskonałości, 
pokrzepiajcie się na duchu, bądźcie jedno-
myślni, pokój zachowujcie, a Bóg miłości i 
pokoju będzie z wami. Pozdrówcie się na-
wzajem świętym pocałunkiem! Pozdrawia-
ją was wszyscy święci. Łaska Pana Jezusa 
Chrystusa, miłość Boga i dar jedności w Du-
chu Świętym niech będą z wami wszystkimi!

Czytania na następną niedzielę
Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrys-
tusa (Boże Ciało)

Pierwsze czytanie: Pwt 8, 2-3. 14b-16a
Psalm: 147
Drugie czytanie: 1 Kor 10, 16-17
Ewangelia: J 6, 51-58



adoracja Najświętszego Sakramentu  
w piątek w naszym kościele od 10:30 do 11:30 i od 
19:00 do 20:00. Zapraszamy!

grupa dziurawa skarpeta wraz z fundacją Human Lex Instytut, Fun-
dacją You Press, Stowarzyszeniem Monar oraz Stowarzyszeniem Barka zapraszają na premierę 
filmu dokumentalnego „Dziurawa Skarpeta na Emigracji”. Jest to film o stereotypach i praw-
dzie o bezdomności, o tym czym różni się bezdomność w Polsce od tej w Anglii? Czy nasi 
rodacy chcą wracać do naszego kraju pomimo tego, że nie udało im się zrealizować swoich 
marzeń za granicą? Film odpowiada na pytanie czy można poradzić sobie z problemem bez-
domności i jak to zrobić? Projekcja filmu odbędzie się w czwartek 22.06 o godz. 20.00 w domu 
parafilanym.

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 £869,29 wszystkim serdecznie dziękuje-
my za złożone ofiary. 

Msze święte po polsku 
w każdą niedzielę:

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

„Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i dar jedności w Duchu Świętym niech 
będą z wami wszystkimi”. W powyższym pozdrowieniu św. Paweł ukazuje nam Boga 
Trój-Jedynego, który jest: Ojcem, Synem i Duchem Świętym. To kolejna tajemnica 
naszej wiary. Na przestrzeni wieków historii Kościoła, wielu znanych filozofów i teo-
logów podejmowało próby wyjaśnienia jej. Jednym z nich jest św. Augustyn, który 
przechadzając się nad morzem próbował zrozumieć Trójcę Świętą. Spacerując po pla-
ży, w pewnym momencie zobaczył małego chłopca, który wygrzebał w piasku dołek i 
niewielką muszelką przelewał wodę z morza do niego. „Co robisz?” – zapytał. „Prze-
lewam morze do tego dołka” – odpowiedział chłopczyk. „Czy myślisz, że tą muszelką 
przelejesz tak ogromne morze do tego maleńkiego dołka?” – zapytał Augustyn. Na co 
chłopczyk rezolutnie odpowiedział: „Prędzej ja przeleję tą muszelką całe morze do 
tego maleńkiego dołka, niż ty zrozumiesz tajemnicę Trójcy Świętej”. Powyższa historia 
uczy nas, że intelektualne poznanie Boga jest zawsze częściowe i ograniczone. 

Subiektywne przeświadczenie, że dobrze znamy Boga powinno być dla nas znakiem 
ostrzegawczym, że nie jesteśmy na właściwej drodze, gdyż Bóg jest większy i inny, niż 
myślimy. On nas zawsze zaskakuje i jest pełen niespodzianek! Dzisiejsza uroczystość 
zachęca nas do modlitewnej konteplacji tajemnicy Boga. Jak jak doświadczam i po-
znaję Trójcę Świętą w moim życiu? Jaki ma to wpływ na moje życie codzienne oraz 
na dokonywane przeze mnie wybory? A zatem trwając w atmosferze dzisiejszej uro-
czystości uwielbijmy każdą z Osób Boskich słowami znanej nam modlitwy: Chwała 
Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki 
wieków. Amen.

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
13 czerwca (wtorek):
Wsp. św. Antoniego z Padwy
18 czerwca (niedziela):
Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa 
(Boże Ciało)

o. Bogdan Leśniak SJ

„wspólnota u przyjaciela”  
w poniedziałek (12.6) o godz. 19:30, zapraszamy 
na wspólną modlitwę i rozważanie Słowa Bożego. 

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. 

i komunia 2018  Z tyłu kościoła 
dostępne są formularze dla tych, którzy chcieli-
by uczestniczyć w Katechezie Rodzinnej przygo-
towującej do I Komunii św. w języku polskim. 
Program ten jest dla dzieci z klas 3 lub starszych. 
Wypełnione formularze prosimy składać w za-
krystii lub w kopercie na portierni domu para-
fialnego. Ilość miejsc jest ograniczona. Więcej 
informacji na: www.stignatius.pl lub www.scho-
olandfamily.org.

dziękujemy
za pomoc w sprzątaniu kościoła tym, którzy  
w miniony piątek brali w nim udział. Zaprasza-
my do udziału w tej posłudze dla naszej Wspól-
noty Parafialnej.

róża różańca 
Rodziców za Dzieci będzie miała Mszę świętą w 
Małej Kaplicy w III czwartek miesiąca tj. 15.6 o 
godz. 19.30.


