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Bóg nie oczekuje od nas innego potwier-
dzenia naszej wiary, jak tylko potwierdze-
nie miłości. Kochanie bliżnich i Boga ponad 
wszystko jest dowodem naszej wiary. 

POTWIERDZENIE MIŁOŚCI

Liturgia Słowa
Pierwsze Czytanie (2 Krl 4, 8-12a. 14-16a)

Pewnego dnia Elizeusz przechodził przez 
Szunem. Była tam kobieta bogata, która 
zawsze nakłaniała go do spożycia posiłku. 
Ilekroć więc przechodził, udawał się tam, 
by spożyć posiłek. Powiedziała ona do 
swego męża: «Oto jestem przekonana, że 
świętym mężem Bożym jest ten, który cią-
gle do nas przychodzi. Przygotujmy mały 
pokój na górze, obmurowany, i wstawmy 
tam dla niego łóżko, stół, krzesło i lampę. 
Kiedy przyjdzie do nas, to tam się uda».
Gdy więc pewnego dnia Elizeusz tam 
przyszedł, udał się na górę i tam ułożył 
się do snu. I powiedział do Gechaziego, 
swojego sługi: «Co można uczynić dla tej 
kobiety?» Odpowiedział Gechazi: «Nie-
stety, ona nie ma syna, a mąż jej jest sta-
ry». Rzekł więc: «Zawołaj ją!» Zawołał ją i 
stanęła przed wejściem. I powiedział: «O 
tej porze za rok będziesz pieściła syna».

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Jesteście królewskim kapłaństwem, świę-
tym narodem.Ogłaszajcie dzieła potęgi 
Tego, który was wezwał do swojego prze-
dziwnego światła.

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Psalm: Ps 89

Ref: Na wieki będę sławił łaski Pana

Ewangelia (Mt 10, 37-42)

Jezus powiedział do swoich apostołów: «Kto 
kocha ojca lub matkę bardziej niż Mnie, 
nie jest Mnie godzien. I kto kocha syna lub 
córkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie go-
dzien. Kto nie bierze swego krzyża, a idzie 
za Mną, nie jest Mnie godzien. Kto chce 
znaleźć swe życie, straci je, a kto straci swe 
życie z mego powodu, znajdzie je. Kto was 
przyjmuje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie 
przyjmuje, przyjmuje Tego, który Mnie po-
słał. Kto przyjmuje proroka jako proroka, 
nagrodę proroka otrzyma. Kto przyjmuje 
sprawiedliwego jako sprawiedliwego, na-
grodę sprawiedliwego otrzyma. Kto poda 
kubek świeżej wody do picia jednemu z tych 
najmniejszych, dlatego że jest uczniem, za-
prawdę, powiadam wam, nie utraci swojej 
nagrody».

Drugie czytanie  (Rz 6, 3-4. 8-11)

Bracia: My wszyscy, którzy otrzymaliśmy 
chrzest zanurzający w Chrystusa Jezusa, 
zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć. Za-
tem przez chrzest zanurzający nas w śmierć 
zostaliśmy razem z Nim pogrzebani po to, 
abyśmy i my postępowali w nowym życiu 
– jak Chrystus powstał z martwych dzięki 
chwale Ojca. Otóż, jeżeli umarliśmy razem 
z Chrystusem, wierzymy, że z Nim również 
żyć będziemy, wiedząc, że Chrystus, po-
wstawszy z martwych, już więcej nie umie-
ra, śmierć nad Nim nie ma już władzy. Bo 

to, że umarł, umarł dla grzechu tylko raz, a 
że żyje, żyje dla Boga. Tak i wy rozumiejcie, 
że umarliście dla grzechu, żyjecie zaś dla 
Boga w Chrystusie Jezusie.

Czytania na następną niedzielę
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Pierwsze czytanie: Za 9, 9-10
Psalm: 145
Drugie czytanie: Rz 8, 9. 11-13
Ewangelia: Mt 11, 25-30



nadzwyczajni szafarze 
Najświętszego Sakramentu, którzy pełnią tę 
posługę, zaproszeni są na Mszę św. i spotkanie 
w czwartek, 6.7 o godz. 19.30 do małej kaplicy.

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 Wysokość kolekty z poprzedniej 
niedzieli zostanie opublikowana w przyszłą nie-
dzielę.  

Msze święte po polsku 
w każdą niedzielę:

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

Każda niedziela powinna być dla nas wyjątkowa, ponieważ nadszedł czas, aby ponow-
nie wyznać naszą wiarę i naszą relację z Chrystusem. To może się zdarzyć każdego dnia, 
ponieważ każdego dnia mamy szansę odnaleźć Boga w naszym życiu. Ludzie wokół nas 
potrzebują Ewangelii. Zwłaszcza w tych niepewnych czasach. Muszą wiedzieć, że świat nie 
jest rządzony przez strach, ale raczej, że nasz Bóg pokonał śmierć, zło i grzech. Jeśli więc 
szukamy świadectwa Bożej miłości do ludzi, najlepiej się rozejrzeć. Łatwo jest znaleźć 
tych, którzy muszą być pocieszeni, być wspierani i akceptowani. Możemy także dziękować  
Bogu za to, że możemy zobaczyć, jak ludzie są poruszani, aby odpowiedzieć na te potrzeby.

Bóg pozwala nam służyć i przychodzi do nas w służbie innych. Daje nam Ducha Świętego, 
aby uświęcić nasze życie darami Bożymi. Dzisiaj w naszej parafii świętujemy bierzmowa-
nie ponad czterdziestu młodych ludzi. Zostaną namaszczeni, otrzymają Ducha Świętego. 
To nie jest dar tylko dla nich, ale to jest dar dla całej społeczności, w której żyją. Jest to 
przede wszystkim dar dla ich rodzin i przyjaciół, a następnie dla grup, w których rosną i 
się rozwijają, a ostatecznie jest to dar dla naszej parafii i Kościoła na całym świecie. Dary te 
nie będą widoczne bez udziału całej wspólnoty parafialnej. Prośmy Boga nie tylko o dary 
Ducha, które mają być wylane na naszą grupę bierzmowanych, ale również prośmy o Du-
cha Odrodzenia dla całej naszej społeczności. Jesteśmy świadomi, że codziennie potrze-
bujemy odradzenia. Potrzebujemy darów Ducha, aby stawić czoła wszystkim wyzwaniom, 
które Bóg chce z nami przezwyciężyć.

Przez posługiwanie się darami bojaźni Bożej, pobożności, wiedzy,  męstwa, rady, rozumu, 
mądrości, w naszym codziennym życiu możemy doświadczyć aktywnego Ducha. Niech 
każdy z nas myśli o tym, jak wykorzystujemy to, co otrzymaliśmy, bo te dary są obecne w 
każdym z nas. Wiedza o tym, że jesteśmy uzdalniani przez Boga, jest pierwszym krokiem 
do korzystania z darów Bożych. Jeśli używamy ich otwarcie i publicznie, inni widzą Du-
cha Bożego aktywnego wśród nas. Wspierajmy się wzajemnie, a dary Ducha Świętego nie 
tylko pozostaną w naszej społeczności, ale będą rozprzestrzeniać się wokół nas.

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
3 lipca (poniedziałek):
Święto św. Tomasza Apostoła
5 lipca (środa):
Wsp. św. Marii Goretti
6 lipca (czwartek):
Wsp. bł. Marii Teresy Ledóchowskiej

o. Mateusz Konopiński SJ

bierzmowanie Dziś o godz. 11.30 młodzież z naszej parafii otrzymała 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 (3.7) o godz. 19:30, zapraszamy 
na wspólne rozważanie Słowa Bożego i modlitwę. 

rada duszpasterstwa 
odbędzie się 4 lipca o 19.45. Wszelkie sugestie są 
mile widziane. Można je przekazywać drogą elek-
troniczną bądź bezpośrednio do duszpasterzy. 

parish fiesta czyli odpust parafial-
ny św. Ignacego Loyoli odbędzie się 16. lipca. 
Uroczysta Msza św. będzie sprawowana o godz. 
11.30, a po niej wiele atrakcji na boisku szkol-
nym. W tym dniu nie będzie Mszy św. o godz. 
13.30. Zapraszamy już dziś. 

pierwszy piątek miesiąca 
Adoracja Najświętszego Sakramentu  od  10:30 
do 20:00. Msze święte w języku angielskim 10:00  
i 18:30. Po mszy wieczorna Godzina Święta, w czasie 
której będzie możliwość spowiedzi w języku pol-
skim i angielskim. 


