
Polska parafia św. Stanisława Kostki w Ipswich 

Local Polish Catholic Mission in Ipswich, 

Braintree, Colchester & Bury St Edmunds 

Charity No. 1119423 
 

BIULETYN PARAFIALNY 
6  – 12 czerwiec AD 2021 

 

Msze św. niedzielne i świąteczne w języku polskim w kościołach angielskich: 

Ipswich – St Mary’s Church, 322 Woodbridge Road, Ipswich, IP4 4BD 

Colchester – St James the Less & St Helen, 51 Priory Street, CO1 2QB 

Braintree – Our Lady Queen of Peace Church, The Avenue, CM7 3HY 

Bury St Edmunds - St Edmund’s, King and Martyr, 21 Westgate St, IP33 1QG 

INTENCJE MSZY ŚW. 

5 sb 18.00 IP I sb W intencji Róż Różańcowych i ich rodzin 

6 ndz 

12.00 IP  Sp + Józef Kamiński 

14.00 CO  Dziękczynienia z prośbą o dalszą opiekę dla 

Dawida 

7 pn 19.00 IP  Sp + Hubert 

8 wt  DOM  O Boże błogosławieństwo dla Pauliny 

9 sr 19.00 IP  Sp + Patrycja 

10 czw  DOM  Sp + Ks. Jan Góra 

11 pt 19.00 IP  Sp + Stefania i Kazimierz Orłowicz, Józef i Józefa 

Gregorowicz 

12 sb 
16.00 BURY  

Dziękczynna z prośbą o dalszą opiekę i Boże 

błogosławieństwo dla Anety i Marka z okazji 14 

rocznicy ślubu 

18.00 IP  O Boże błogo. dla Alexandra z okazji urodzin 

13 ndz 
12.00 IP  Sp + Maria Konopka, Wanda Zych 

14.00 CO  Sp + Wilhelmina Gero 

IP - Ipswich, CO - Colchester, BURY - Bury St Edmunds 

DOM – Msza św. na plebanii, ch – chrzest po Mszy św., 

 

SPOWIEDŹ - 30 min. przed każdą Mszą św. 

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA -

ROK B 

 

I czytanie: (Wj 24, 3-8) Zawarcie przymierza przez krew. 

Psalm 116: Kielich zbawienia wzniosę w imię Pana. 

II czytanie: (Hbr 9, 11-15) Krew Chrystusa oczyszcza nasze sumienia. 

Ewangelia: (Mk 14, 12-16. 22-26) Ustanowienie ofiary Nowego Przymierza. 

 
Eucharystia to sakrament miłości, sakrament Boga z nami. Sam Chrystus 

powiedział św. Augustynowi: „Nie będziesz mnie przyjmował jak pokarm cielesny, ale 

to ty będziesz przemieniał się we Mnie”. I tak się dzieje. Jezus jednoczy się z nami, 

przemienia nas w siebie, kiedy adorujmy Go w Najświętszym Sakramencie i 

przyjmujemy w Komunii Świętej. Święty Jan Maria Vianney każdego dnia stawał przed 

Jezusem w Najświętszym Sakramencie. To było dla niego siłą. Dla św. Jana Pawła II 

codzienna adoracja była punktem wyjścia do podejmowania wielu ważnych spraw i 

decyzji. Święta Matka Teresa z Kalkuty adorowała Pana Jezusa, zanim wyszła na ulice, 

by pochylać się nad biednymi. A jakie miejsce zajmuje Chrystus w moim życiu? Ile 

czasu Mu poświęcam? Czy nawiedzam Najświętszy Sakrament? Otwórzmy się na dar 

Ciała i Krwi Chrystusa. A wtedy nie zagubimy się w życiu. 

 

Ogłoszenia duszpasterskie 
1. W środę przed Mszą Św. zapraszam na nowennę do MB Nieustającej Pomocy. 

2. W piątek obchodzimy Uroczystość NSPJ. Zapraszam na Mszę w Ipswich o 

godz. 19.00 na której odmówimy akt poświęcenia narodu polskiego NSPJ. Tego 

dnia nie obowiązuje post od pokarmów mięsnych. 

 

Taca z ubiegłej niedzieli: 

Ipswich – £200,90;  Colchester – £137,21 

oraz ofiary w formie Gift Aid £120 

W zeszłym tygodniu zebrano łącznie £458,11 

Bóg zapłać! 

 

KALENDARZ LITURGICZNY 

Poniedziałek Dzień powszedni 

Wtorek Wspomnienie św. Jadwigi Królowej 

Środa Dzień powszedni 

Czwartek Dzień powszedni 

Piątek Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa 

Sobota 
Wspomnienie Niepokalanego Serca Najświętszej 

Maryi Panny 

Niedziela Jedenasta Niedziela zwykła 

 



 

KONTAKT 

Proboszcz: ks. Paweł Nawłoka, tel.  07486 880441, ipswich@pcmew.org 

Plebania: 82 Wellesley Road, Ipswich IP4 1PH,  www.parafiaipswich.pl 

 

 

ODNOWIENIE AKTU POŚWIĘCENIA NARODU POLSKIEGO 

NAJŚWIĘTSZEMU SERCU PANA JEZUSA 

Panie nasz Jezu Chryste, 

Dziś, tak jak przed stu laty, zbieramy się w świątyni poświęconej czci 

Najświętszego Serca Twego w Krakowie. W osobach swoich pasterzy, 

osób życia konsekrowanego i wiernych – staje przed Tobą naród i 

Kościół w Polsce, aby uroczyście ponowić akt oddania się Twojemu 

Najświętszemu Sercu. 

Podobnie jak nasi przodkowie u progu niepodległości, tak i my 

polecamy Ci dzisiaj Kościół i Ojczyznę, dziękując za dar wolności. 

Oddając się Twojemu Najświętszemu Sercu, prosimy: Przyjdź 

królestwo Twoje! A w ślad za św. Janem Pawłem II wołamy: „Niech 

zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!”. 

W obliczu Twego miłosierdzia, wyznajemy ze skruchą nasze grzechy 

indywidualne i społeczne. Przepraszamy za brak szacunku dla życia, 

także tego najsłabszego, ukrytego pod sercem matki. Przepraszamy za 

grzechy wykorzystania seksualnego małoletnich, popełnione zwłaszcza 

przez niektórych duchownych i związane z tym grzechy zaniedbania ich 

przełożonych. Przepraszamy za nałogi i uzależnienia, za prywatę, 

partyjnictwo, agresję i niezdolność do dialogu. Przepraszamy za brak 

czci dla tego co święte, w tym próby instrumentalnego traktowania 

religii. 

Świadomi naszych wad i słabości - stojąc wobec nowych i trudnych 

wyzwań dla Kościoła i Ojczyzny - z ufnością wołamy: Otwórz nasze 

oczy, ulecz chore serca, obmyj to, co brudne, daj łaskę nawrócenia i 

pokuty! Uwolnij nas od wzajemnej nienawiści i pogardy, od ducha 

niezgody i raniących podziałów. Daj nam światłe oczy serca, abyśmy 

przestali dostrzegać w sobie wzajemnie przeciwników a zobaczyli 

współdomowników – w Twoim Domu, a także w tym domu, który ma 

na imię Polska. Daj nam łaskę szczerej miłości do Ciebie, do Kościoła, 

Ojczyzny i do siebie nawzajem. Zaszczep w nas ducha powszechnego 

braterstwa. 

Jezu, uczyń nasze serca na wzór Serca Twego, abyśmy umieli tracić 

życie w służbie najbardziej potrzebującym, najsłabszym i bezbronnym. 

W trudnym czasie pandemii poprowadź nas ku chorym i starszym oraz 

tym, którzy opłakują swoich zmarłych. Otwórz nasze serca na tych, 

którzy zostali boleśnie zranieni we wspólnocie Kościoła, aby dzięki 

Twojej łasce ich rany się zagoiły i aby ponownie zaznali pokoju. 

Spraw, aby polskie rodziny w Twoim miłującym sercu znajdowały 

źródło jedności i odnowy. Aby były ogniskami miłości i pokoju, 

wolnymi od zdrady, agresji i przemocy, otwartymi na przyjęcie nowego 

życia oraz zdolnymi do przekazu wiary nowym pokoleniom. Otwórz 

serca młodych, by ich entuzjazm, siła wiary i świadectwo nadziei 

odnawiało wspólnotę Kościoła. 

Naucz nas kontemplować to, co sam stworzyłeś. Naucz nas dbać o 

piękną i niezniszczoną ziemię, abyśmy - w darze od Ciebie – mogli 

przekazać ją tym, którzy przyjdą po nas. 

Powierzamy Ci całe nasze życie osobiste, rodzinne i społeczne, które 

pragniemy oprzeć na trwałych zasadach Ewangelii. Podobnie jak przed 

stu laty, w pokorze poświęcamy się Twojemu Najświętszemu Sercu, 

oddając naszą Ojczyznę w Twoje władanie. 

Z ufnością wołamy: Chwała niech będzie Najświętszemu Sercu Twemu, 

którym tak bardzo nas umiłowałeś i przez które prowadzi droga do 

naszego zbawienia. Amen. 

 


