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Obietnica #Z#wami#na#zawsze

 Niedziela Wniebowstąpienia Pańskiego, Rok C

LITURGIA SŁOWA

Ewangelia (Łk 24, 46-53) 
Jezus powiedział do swoich uczniów: 
«Tak jest napisane: Mesjasz będzie cier-
piał i trzeciego dnia zmartwychwstanie; 
w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i 
odpuszczenie grzechów wszystkim naro-
dom, począwszy od Jeruzalem. Wy jeste-
ście świadkami tego. Oto Ja ześlę na was 
obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie 
w mieście, aż będziecie przyobleczeni w 
moc z wysoka». Potem wyprowadził ich ku 
Betanii i podniósłszy ręce, błogosławił ich. 
A kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi 
i został uniesiony do nieba. Oni zaś oddali 
Mu pokłon i z wielką radością wrócili do 
Jeruzalem, gdzie stale przebywali w świą-
tyni, wielbiąc i błogosławiąc Boga.

Pierwsze Czytanie (Dz 1, 1-11)

Pierwszą Księgę napisałem, Teofilu, o 
wszystkim, co Jezus czynił i czego nauczał 
od początku aż do dnia, w którym dał po-
lecenia apostołom, których sobie wybrał 
przez Ducha Świętego, a potem został 
wzięty do nieba. Im też po swojej męce dał 
wiele dowodów, że żyje: ukazywał się im 
przez czterdzieści dni i mówił o królestwie 
Bożym. A podczas wspólnego posiłku przy-
kazał im nie odchodzić z Jerozolimy, ale 
oczekiwać obietnicy Ojca: «Słyszeliście o 
niej ode Mnie – mówił – Jan chrzcił wodą, 
ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Du-
chem Świętym». Zapytywali Go zebrani: 
«Panie, czy w tym czasie przywrócisz kró-
lestwo Izraela?» Odpowiedział im: «Nie 
wasza to rzecz znać czasy i chwile, które 
Ojciec ustalił swoją władzą, ale gdy Duch 
Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc 
i będziecie moimi świadkami w Jeruzalem 
i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krań-
ce ziemi». Po tych słowach uniósł się w 
ich obecności w górę i obłok zabrał Go im 
sprzed oczu. Kiedy jeszcze wpatrywali się 
w Niego, jak wstępował do nieba, przystą-
pili do nich dwaj mężowie w białych sza-
tach. I rzekli: «Mężowie z Galilei, dlaczego 
stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus, 
wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, 
jak widzieliście Go wstępującego do nieba».

Psalm: Ps 47

Pan wśród radości wstępuje do nieba.

Drugie czytanie  (Hbr 9,24-28;10,19-23)

Chrystus wszedł nie do świątyni zbudo-
wanej rękami ludzkimi, będącej odbiciem 
prawdziwej świątyni, ale do samego nieba, 
aby teraz wstawiać się za nami przed obli-
czem Boga, ani nie po to, aby się wielekroć 
sam miał ofiarować, jak arcykapłan, który 
co roku wchodzi do świątyni z krwią cudzą, 

Alleluja, Alleluja, Alleluja
Idźcie i nauczajcie wszystkie narody.
Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do 
skończenia świata.
Alleluja, Alleluja, Alleluja

gdyż w takim przypadku musiałby cier-
pieć wiele razy od stworzenia świata. A 
tymczasem raz jeden ukazał się teraz na 
końcu wieków, aby zgładzić grzech przez 
ofiarę z samego siebie. A jak postanowio-
ne ludziom raz umrzeć, potem zaś sąd, 
tak Chrystus raz jeden był ofiarowany dla 
zgładzenia grzechów wielu, drugi raz uka-
że się nie w związku z grzechem, lecz dla 
zbawienia tych, którzy Go oczekują. Mamy 
więc, bracia, pewność, iż wejdziemy do 
Miejsca Świętego przez krew Jezusa. On 
nam zapoczątkował drogę nową i żywą, 
przez zasłonę, to jest przez ciało swoje. Ma-
jąc zaś kapłana wielkiego, który jest nad 
domem Bożym, przystąpmy z sercem pra-
wym, z wiarą pełną, oczyszczeni na duszy 
od wszelkiego zła świadomego i obmyci na 
ciele wodą czystą. Trzymajmy się niewzru-
szenie nadziei, którą wyznajemy, bo godny 
jest zaufania Ten, który dał obietnicę.



do naszej parafii, a także tym parafianom, 
którzy tego jeszcze nie zrobili, polecamy, 
by skorzystali z formularzy dostępnych 
z tyłu kościoła (St Ignatius Parish – Pa-
rishioner Registration Form) i dokonali 
zapisu do wspólnoty parafialnej.

Nowo przybyłym

Kolekta w poprzednią niedzielę wy-
niosła £3,742.12 Wszystkim serdecznie 
dziękujemy za złożone ofiary.

Kolekta

przybyłych do naszego kościoła i na-
szej wspólnoty parafialnej! Parafia 
św. Ignacego to miejsce, gdzie spoty-
kają się różne wspólnoty językowe.  
Życzymy wszystkim dobrej niedzieli i bło-
gosławionego tygodnia.

Witamy wszystkich

po polsku: w każdą niedzielę
13:30 – Msza z udziałem dzieci 
19:30 – Msza wieczorna
po angielsku: codziennie o 10:00 i 18:30 
w niedzielę: (sobota 19:00) 8:00; 10:00; 
11:30; 18:00

Msze święte

po polsku: w każdą niedzielę 
12:45–13:15 
18:45–19:30
Istnieje możliwość umówienia się na  
spowiedź indywidualnie.

Spowiedź

czwartek 9:00–10:30
piątek 18:00–19:00
Intencje mszalne można zamawiać po 
każdej Mszy św.   

Kancelaria parafialna

Opowieść pielgrzyma 
Rozdział II
Rycerz Boży (1522)
Z Loyoli do Nawarrety 
(koniec lutego 1522)  
18. W wigilię święta Zwiastowania Naj-
św. Panny w marcu 1522 roku udał się 
w nocy ukradkiem na poszukiwanie 
jakiegoś żebraka. Zdjąwszy z siebie całe 
swoje ubranie oddał mu je, a przywdział 
swoje upragnione odzienie pielgrzymie. 
Następnie uklęknął przed ołtarzem 
Matki Boskiej z kosturem w ręce i spę-
dził tam całą noc – już to klęcząc, już 
to stojąc. Z brzaskiem dnia wyruszył 
stamtąd, aby go nikt nie poznał. Nie 
udał się drogą, która wiedzie prosto do 
Barcelony, bo mógłby na niej spotkać 
wielu takich, którzy by go poznali i oka-
zali mu uszanowanie, ale skręcił z drogi 
ku miasteczku, które zwie się Manresa. 
Zamierzał tam zatrzymać się przez kilka 
dni w szpitalu; chciał bowiem zanoto-
wać kilka rzeczy w swojej książce, której 
strzegł bardzo troskliwie i nosił z sobą 
czerpiąc z niej wielką pociechę. Gdy już 
był o milę od Montserratu, przyłączył 
się doń jakiś człowiek, który biegł za 
nim szybko, i zapytał go, czy dał swoje 
ubranie pewnemu żebrakowi, który tak 
twierdził. Pielgrzym odpowiedział, że 
tak, a oczy zaszły mu łzami współczucia 
dla biedaka, któremu dał swoje szaty, 
bo domyślił się, że doznał on przykrości 
jako posądzony o kradzież. Chociaż bar-
dzo uciekał przed szacunkiem ludzkim, 
po niedługim jego pobycie w Manresie
ludzie zaczęli opowiadać o nim nad-
zwyczajne rzeczy. To bowiem, co się 
zdarzyło w Montserracie, dawało okazję 
do takiej o nim opinii. I wnet rozniosła 
się wieść przerastająca rzeczywistość, 
że porzucił bardzo wielkie dochody itd.

Grupa młodych
spotyka się we wtorki o godz. 19:00. 
Wszelkie informacje u Rafała Kasperko-
wicza 07713 139923.

Bierzmowanie 2020
Z tyłu kościoła dostępne są formularze 
dla tych, którzy chcieliby uczestniczyć w 
programie przygotowującym do sakra-
mentu bierzmowania. Program ten jest 
tylko w języku angielskim i skierowany 
do młodzieży w wieku od 14 lat wzwyż. 
Wypełnione formularze prosimy składać 
w zakmniętej kopercie na portierni domu 
parafialnego lub w zakrystii. Program 
rozpocznie się we wrześniu. Więcej infor-
macji na formularzu zgłoszeniowym.

Sakrament małżeństwa -
dokumentacja
Pary, które zamierzają zawrzeć związek 
małżeński do połowy września tego 
roku, powinny do końca czerwca zakoń-
czyć kompletowanie niezbędnej doku-
mentacji w naszej parafii. 

Zmiana tajemnic różańca
odbędzie się dziś po Mszy św. wieczor-
nej. Zapraszamy.

Zmiany personalne
Z końcem roku szkolnego - po trzech 
latach pracy duszpasterskiej, decyzją o. 
Prowincjała żegana się z nami o. Bogadan 
Leśniak. Serdecznie dziękujemy za wspól-
ny czas i życzymy obfitych łask Bożych, 
zapewniamy o modlitwie. Informujemy, 
że pracę w naszym duszpasterstwie roz-
pocznie o. Michał Karnawalski. Powitaj-
my go serdecznie.

Zesłanie Ducha Św.
Wigilia Zesłania odbędzie się w sobotę 
8.06. Rozpoczynamy Mszą św. o godz. 
20:15. Po Mszy św. będziemy trwali na 
modlitwie adorując Najświętszy  Sakra-
ment, prosząc Ducha Świętego o Jego 
dary. Adorację poprowadzi Wspólnota u 
Przyjaciela. Zapraszamy.

Inigo

Pierwszy Piątek Miesiąca
Adoracja Najświętszego Sakramentu  od  
godz. 10:30 do 11:30 oraz od godz. 19:00 
do 20:00. Możliwość spowiedzi w języku 
polskim i angielskim od godz. 19:00. 

Odwiedziny chorych
W każdy I piątek miesiąca. Jest to możli-
wość spowiedzi i przyjęcia Komunii świę-
tej. Zainteresowanych prosimy o kontakt. 
Jeśli jest taka potrzeba, po wcześniej-
szym uzgodnieniu terminu, odwiedzamy 
również chorych w szpitalu.

Wspólnota u Przyjaciela
zaprasza w poniedziałek 3.06 o godz. 
19:30 na spotkanie modlitewne, które od-
będzie się w domu parafialnym.

Wspólne zdjęcie
W niedzielę 9.06 na Mszy św. o godz. 13:30 
chcemy zrobić wspólne zdjęcie naszej 
wspólnoty. Będzie nam bardzo miło, jeśli 
tego dnia spotkamy się w jak największym 
gronie, aby zrobić sobie małą pamiątkę 
pod koniec tego roku. 


