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Nasze doświadczenia mogą być odle-
głe od prawdy, że dla Boga jesteśmy 
najważniejsi. Panie, daj nam doświad-
czać Twojej opieki.  

WAŻNI W OCZACH BOGA

Liturgia Słowa
Pierwsze Czytanie (Jr 20, 10-13)

Rzekł Jeremiasz: «Słyszałem oszczerstwo 
wielu: „Trwoga dokoła! Donieście, donieśmy 
na niego!” Wszyscy zaprzyjaźnieni ze mną 
wypatrują mojego upadku: „Może on da się 
zwieść, tak że go zwyciężymy i wywrzemy 
pomstę na nim!” Ale Pan jest przy mnie 
jako potężny mocarz; dlatego moi prześla-
dowcy ustaną i nie zwyciężą. Będą bardzo 
zawstydzeni swoją porażką, okryci wieczną 
i niezapomnianą hańbą. Panie Zastępów, 
Ty, który doświadczasz sprawiedliwego 
i który patrzysz na nerki i serce, dozwól, 
bym zobaczył Twoją pomstę na nich. Tobie 
bowiem powierzyłem swą sprawę. Śpiewaj-
cie Panu, wysławiajcie Pana! Uratował bo-
wiem życie ubogiego z ręki złoczyńców».

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Świadectwo o Mnie da Duch Prawdy
i wy także świadczyć będziecie.

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Psalm: Ps 69

Ref: W Twojej dobroci wysłuchaj mnie, Panie

Ewangelia (Mt 10, 26-33)

Jezus powiedział do swoich apostołów: «Nie 
bójcie się ludzi! Nie ma bowiem nic skry-
tego, co by nie miało być wyjawione, ani 
nic tajemnego, o czym by się nie miano 
dowiedzieć. Co mówię wam w ciemności, 
powtarzajcie w świetle, a co słyszycie na 
ucho, rozgłaszajcie na dachach. Nie bójcie 
się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy za-
bić nie mogą. Bójcie się raczej Tego, który 
duszę i ciało może zatracić w piekle. Czyż 
nie sprzedają dwóch wróbli za asa? A prze-
cież bez woli Ojca waszego żaden z nich nie 
spadnie na ziemię. U was zaś policzone są 
nawet wszystkie włosy na głowie. Dlatego 
nie bójcie się: jesteście ważniejsi niż wiele 
wróbli. Do każdego więc, kto się przyzna do 
Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed 
moim Ojcem, który jest w niebie. Lecz kto 
się Mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się 
i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie».

Drugie czytanie  (Rz 5, 12-15)

Bracia: Przez jednego człowieka grzech 
wszedł do świata, a przez grzech śmierć, 
i w ten sposób śmierć przeszła na wszyst-
kich ludzi, ponieważ wszyscy zgrzeszyli. 
Bo i przed Prawem grzech był na świecie, 
grzechu się jednak nie poczytuje, gdy nie 
ma Prawa. A przecież śmierć rozpanoszyła 
się od Adama do Mojżesza nawet nad tymi, 
którzy nie zgrzeszyli przestępstwem na wzór 
Adama. On to jest typem Tego, który miał 
przyjść. Ale nie tak samo ma się rzecz z 
przestępstwem, jak z darem łaski. Jeżeli bo-
wiem przestępstwo jednego sprowadziło na 
wszystkich śmierć, to o ileż obficiej spłynęła 
na nich wszystkich łaska i dar Boży, łaskawie 
udzielony przez jednego Człowieka, Jezusa 
Chrystusa.

Czytania na następną niedzielę
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Pierwsze czytanie: 2 Krl 4, 8-12a. 14-16a
Psalm: 89
Drugie czytanie: Rz 6, 3-4. 8-11
Ewangelia: Mt 10, 37-42



dziękujemy wszystkim, którzy przy-
gotowali i zaangażowali się w premierę filmu 
o bezdomności, która odbyła się w miniony 
czwartek. Jest to też doskonała okazja, aby po-
dziękować tym wszsytkim, którzy regularnie 
pomoagają w apostolacie społecznym. Bez Wa-
szego udziału  wiele dobra nie wydarzyłoby się 
na Stamford Hill. Dziękujemy!

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 £586,08, dziękujemy za złożone ofiary. 

Msze święte po polsku 
w każdą niedzielę:

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

„Nie bójcie się..., ponieważ jesteście ważniejsi niż wiele wróbli”. Zapewne każdy z nas 
czegoś się boi. Jedni przerażeni są obecną sytuacją społeczno-polityczną rozgrywającą się 
w różnych zakątkach świata, inni lękają się o niepewność jutra, o utratę pracy, zdrowia, o 
wychowanie dzieci, czy jak wypaść dobrze w oczach innych. Myślę, że tę listę każdy z nas 
może uzupełnić przyglądając się własnym lękom i obawom. Nie tylko w naukach psycho-
logicznych, ale też i w duchowości chrześcijańskiej podkreśla się, że nadmierny lęk, strach 
czy obawa rozpraszają siły i paraliżują nasze działania, które niejednokrotnie stają się bez-
produktywne i szkodliwe. Niewątpliwie taka postawa uniemożliwia prawdziwy rozwój 
duchowy, słuchanie słowa Bożego oraz odwraca naszą uwagę od tego, co jest najbardziej 
istotne w chrześcijaństwie. Często szukamy skutecznego leku, który by nas wyzwolił od 
wszelkiego lęku, niepewności i strachu przed przyszłością. 
Słowa Jezusa mówiące o tym, że jesteśmy ważni w oczach Boga, w sposób szczególny do-
dają nam odwagi, abyśmy się nie lękali różnorakich zagrożeń, jakie dotykają współczesny 
świat. Chrystus zapewnia swoich uczniów, że życie, które mu powierzyli jest bezpieczne w 
rękach Boga. Prawdę tę, że Bóg roztacza opiekę nad tymi, którzy Mu ufają, potwierdza w 
dzisiejszym pierwszym czytaniu prorok Jeremiasz mówiąc: „Pan jest przy mnie jako po-
tężny mocarz; dlatego moi prześladowcy ustaną i nie zwyciężą. Będą bardzo zawstydzeni 
swoją porażką, okryci wieczną i niezapomnianą hańbą”. 
Robiąc dzisiejszy rachunek sumienia warto spojrzeć na swoje lęki, na to, czego się boję. 
Czy ufam, że Bóg mnie kocha w takiej sytuacji, w jakiej się obecnie znajduję? Czy wierzę, 
że z Jezusem jestem w stanie pokonać wszelki lęk i starch w moim życiu? Jeśli nawet dzi-
siejsza odpowiedź na te pytania nie byłaby pełna optymizmu, to warto prosić Boga Ojca o 
to, by dał nam doświadczyć swojej obecności. 

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
28 czerwca (środa):
Wsp. św. Ireneusza, biskupa i męczennika
29 czerwca (czwartek):
Uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła

o. Bogdan Leśniak SJ

bierzmowanie W przyszłą niedzielę o godz. 11.30 młodzież z naszej parafii 
przyjmie sakrament bierzmowania. Pamiętajmy o nich w naszych modlitwach. 
Z tyłu kościoła dostępne są formularze dla tych, którzy chcieliby uczestniczyć w programie 
przygotowującym do sakramentu bierzmowania. Program ten jest tylko w języku angielskim 
i skierowany jest do młodzieży w wieku od 14 lat wzwyż. Wypełnione formularze prosimy 
składać w zakrystii lub w kopercie na portierni domu parafialnego. Program rozpocznie się w 
październiku. Więcej informacji na formularzu zgłoszeniowym.

„wspólnota u przyjaciela”  
w poniedziałek (26.6) o godz. 19:30, zapraszamy 
na Mszę św. i wspólną modlitwę. 

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 wyłożone 
z tyłu kościoła. 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. 

zmiana tajemnic różańca 
w następną niedzielę po Mszy św. wieczornej.

jesuit pastoral conference  
odbyła się w dniach od 8 do 10.06 i zgromadziła 
reprezentantów z wszystkich jezuickich parafii 
w UK. Nasza parafia była reprezentowana przez 
osoby z różnych grup językowych. Dziś pan Da-
wid Krasuwski i o. Bogdan podzielą się re� ek-dan podzielą się re�ek-
sjami z tego spotkania.

divine mercy group Spotka-
nie odbędzie się we wtorek 27.06. i rozpocznie się 
Mszą św. o godz. 18.30 w kościele. Po Mszy św. 
zapraszamy na nabożeństwo ku czci Bożego Mi-
łosierdzia w j. angielskim, polskim i hiszpańskim.

uroczystość piotra i pawła
W czwartek 29.06 o gdz. 20.00 w kaplicy odpra-
wimy Mszę św. w intencji Kościola i Papieża. 


