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Niedziela Dobrego Pasterza, którą dziś przeżywamy 
przypomina nam prawdę, że należymy do Jezusa 
Dobrego Pasterza. Ponieważ sam Bóg Ojciec oddał 
nas w ręce swojego Syna, to nikt nie może nas z 
Jego rąk wyrwać.

W JEGO RĘKACH

Liturgia Słowa
Pierwsze Czytanie (Dz 13, 14. 43-52)
W owym czasie Paweł i Barnaba przeszedłszy 
przez Perge, dotarli do Antiochii Pizydyjskiej, 
weszli w dzień sobotni do synagogi i usiedli.
A wielu Żydów i pobożnych proze-
litów towarzyszyło Pawłowi i Barna-
bie, którzy w rozmowie starali się za-
chęcić ich do wytrwania w łasce Boga.
W następny szabat zebrało się niemal całe 
miasto, aby słuchać słowa Bożego. Gdy Żydzi 
zobaczyli tłumy, ogarnęła ich zazdrość, i bluź-
niąc sprzeciwiali się temu, co mówił Paweł.
Wtedy Paweł i Barnaba powiedzieli odważnie: 
«Należało głosić słowo Boże najpierw wam. 
Skoro jednak odrzucacie je i sami uznajecie 
się za niegodnych życia wiecznego, zwraca-
my się do pogan. Tak bowiem nakazał nam 
Pan: „Ustanowiłem cię światłością dla pogan, 
abyś był zbawieniem aż po krańce ziemi”».
Poganie słysząc to radowali się i uwielbia-
li słowo Pańskie, a wszyscy, przeznacze-
ni do życia wiecznego, uwierzyli. Słowo 
Pańskie rozszerzało się po całym kraju.
Ale Żydzi podburzyli pobożne a wpływowe 
kobiety i znaczniejszych obywateli, wywołali 
prześladowanie Pawła i Barnaby i wyrzuci-
li ich ze swoich granic. A oni otrząsnąwszy 
na nich pył z nóg, przyszli do Ikonium, a 
uczniów napełniało wesele i Duch Święty.

Czytania na następną niedzielę
Piąta Niedziela Wielkanocna
Pierwsze czytanie: Dz 14, 21-27
Psalm: Ps 145
Drugie czytanie: Ap 21, 1-5a
Ewangelia: J 13, 31-33a. 34-35

Alleluja, Alleluja, Alleluja
Ja jestem dobrym Pasterzem
i znam owce moje, a moje Mnie znają.
Alleluja, Alleluja, Alleluja

Drugie czytanie  (Ap 7, 9. 14b-17)
Ja, Jan, ujrzałem wielki tłum, którego nie 
mógł nikt policzyć, z każdego narodu i 
wszystkich pokoleń, ludów i języków, sto-
jący przed tronem i Barankiem. Odzia-
ni są w białe szaty, a w ręku ich palmy.
I rzekł do mnie jeden ze starców: «To ci, 
którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłu-
kali swe szaty, i w krwi Baranka je wybieli-
li. Dlatego są przed tronem Boga i w Jego 
świątyni cześć Mu oddają we dnie i w nocy. 
A Siedzący na tronie rozciągnie nad nimi 
namiot. Nie będą już łaknąć ani nie będą już 
pragnąć, i nie porazi ich słońce ani żaden 
upał, bo paść ich będzie Baranek, który jest w 
pośrodku tronu, i poprowadzi ich do źródeł 
wód życia: i każdą łzę otrze Bóg z ich oczu».

Ps 100
Ref:  My ludem Pana i Jego owcami.

Wykrzykujcie na cześć Pana wszystkie ziemie, 
służcie Panu z weselem.
Stawajcie przed obliczem Pana 
z okrzykami radości.

Ref:  My ludem Pana i Jego owcami.

Wiedzcie, że Pan jest Bogiem, 
On sam nas stworzył.
Jesteśmy Jego własnością, 
Jego ludem, owcami Jego pastwiska.

Ewangelia (J 10, 27-30) 
Jezus powiedział: «Moje owce słuchają 
mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną 
i Ja daję im życie wieczne. Nie zginą one 
na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. 
Ojciec mój, który Mi je dał, jest większy od 
wszystkich. I nikt nie może ich wyrwać z 
ręki mego Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy».

Ref:  My ludem Pana i Jego owcami.
W Jego bramy wstępujcie z dziękczynieniem, 
z hymnami w Jego przedsionki.
Albowiem Pan jest dobry, 
Jego łaska trwa na wieki.
Ref:  My ludem Pana i Jego owcami.



Dzisiejsza Ewangelia jest bardzo krótka, ale zawiera dużo treści, między innymi: przynależność 
do Jezusa Chrystusa Dobrego Pasterza, który zna nas - swoje owce; owce znają swojego Pas-
terza, słuchają Jego głosu i idą za Nim, a On daje im życie wieczne; nikt nie może wyrwać nas 
z rąk Pasterza.
Wszyscy jesteśmy bożymi stworzeniami i bożymi dziećmi. Bóg nasz stwórca oddał swoje 
dziedzictwo w ręce swojego Syna. Jezus z troską przyjmuje nas od Ojca i zapewnia, że zna 
każdego i każdą z nas. “Znam owce moje” to naprawdę Dobra Nowina dla każdego z nas. 
Jezus mnie zna. Zna wszystko, co dotyczy mojego życia, całą moją historię, wszystkie moje 
uwarunkowania. Zna mnie lepiej, niż ja znam samego siebie.
Dzisiejszy fragment Ewangelii poprzedzony jest pytaniem Żydów: “Jeśli ty jesteś Mesjaszem, 
powiedz nam otwarcie!” Jezus odpowiadając, mówi: “Powiedziałem Wam […] ale wy nie wier-
zycie, bo nie jesteście z moich owiec” i dodaje: “Moje owce słuchają mego głosu.” Przynależność 
do Jezusa i Jego owczarni to nieustanne wsłuchiwanie się w Jego głos i odróżnianie tego głosu 
od wielu innych, które próbują przyciągnąć mnie do siebie i kierować w różne, nie koniecznie 
dobre strony. Owce słuchają głosu Pasterza i idą za Nim, bo dowierzają Mu. Wierzą, że On 
“daje im życie” i to życie nie tylko w wymiarze doczesnym, ale życie w wymiarze wiecznym.
Bóg Ojciec, który “jest większy od wszystkich” dał swoje owce w ręce Syna i odtąd przynależymy 
do Niego, i nikt nie jest tak wielki i tak silny, aby wyrwać nas z Jego rąk. Prośmy, abyśmy uwier-
zyli, że Jezus jest obiecanym Mesjaszem, pragnęli słuchać Jego głosu, podążać za Nim i chcieli 
się znaleźć w Jego rękach.

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.

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

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.

Kolekta w poprzednią niedzielę 
wyniosła £986,67. Wszystkim serdecznie 
dziękujemy za złożone ofiary. 

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

A. Tomaszewski SJ

Kalendarz liturgiczny
22 kwietnia (piątek) u jezuitów: 
Święto Matki Bożej - Matki Towarzystwa 
23 kwietnia (sobota) 
Uroczystość św. Jerzego - patrona Anglii
w Polsce: Uroczystość św. Wojciecha - patrona Polski

Msze święte po polsku 
w każdą niedzielę:

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

21.04  19:30 z Róża Różańca Rodziców za dzieci

adoracja Najświętszego Sakramentu  
w każdy piątek Jubileuszowego Roku Miłosierdzia 
w naszym kościele od 10:30 do 20:00, z  przerwą 
na Mszę św. o 18:30. W przedsionku kościoła 
można się wpisać na listę czuwania. Zapraszamy do 
zaangażowania się w tę formę modlitwy.

sponsor walk zapraszamy do uczest-
nictwa w spacerze na rzecz St Jospeh Hospital. W 
następną niedzielę o godz. 11.00. Zapisy o godz. 
10.00 u Pauline Daly, weźcie ze sobą wygodne buty i 
coś na piknik, który będzie w połowie około 10 km  
drogi. Start przy naszym kościele. 

wieczór międzynarodowy W sobotę 23 kwietnia zapraszamy wszyst-
kich naszych parafian na międzynarodowe spotkanie, które chcemy, aby odbyło się w  możli-
wie największej liczbie grup i narodowości naszej parafii. Mamy nadzięję, że będzie to dosko-
nała możliwość, aby  wymienić się różnorodnością darów, które posiadamy. 

weekendowy kurs przedmałżeński odbędzie się w  dniach 
1 i 2.05 od godz. 9.00 do 20.30. Będzie on prowadzony metodą warszatową dlatego muszą w 
nim uczestniczyć pary narzeczeńskie przez cały czas jego trwania.  Zapisy  i więcej informacji 
u animatorów: Katarzyny i Jakuba Chrobasik (tel: 07403402400) oraz u duszpasterzy.

„wspólnota u przyjaciela”  
w poniedziałek (18.04) o godz. 19:30, rozważanie 
Słowa i modlitwa w Domu Parafialnym. Zaprasza-
my na “Święto Wspólnoty“ 30.04. Jest to spot-
kanie otwarte dla wszystkich i będzie trwało od 
10.30 do 22.30 (można dołączyć w dowolnym 
momencie) w St Patrick’s Catholic Primary 
School (N17 7DP) szczególy na plakatach. 

wspólna koronka 
W niedziele Roku Miłosierdzia, około godziny 19.10 
będzie możliwość wspólnej modlitwy Koronką do 
Miłosierdza Bożego.

bazar charytatywny Bardzo serdeczne dziękujemy wszystkim wolontariu-
szom, którzy włączyli się w organizacje i przebieg bazaru oraz tym, którzy przynieśli fanty na 
kiermasz. Szczególne podziękowanie dla koordynatorek wydarzenia Katarzyny, Jessici i  Su-
sanny. Wspólnym wysiłkiem udało się zebrać kwotę  £400.08, która zostanie przeznaczona na 
Apostolat Społeczny przy naszej Parafii.

szkoła życia chrześcijańskiego i ewangelizacji
serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych wiarą chrześcijańska i jej pogłębianiem, na 
kolejną sesję, która odbędzie się 22-24 kwietnia 2016. Rozpoczęcie sesji w piątek Mszą świętą 
o godz. 19.00. Zakończenie w niedzielę około godz. 17.00. Miejsce: Prafia pw. Matki Boskiej 
Częstochowskiej i św. Kazimierza, 2 Devonia Road N1 8JJ London. Kontakt: Mila Kowalska 
milakowalska@gmail.com lub 07976618378.

róża różańca  
Rodziców za Dzieci będzie miała Mszę świętą 
w Małej Kaplicy w czwartek 21.04 o godz. 19.30.

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. Najbliższe sprzątanie 13.05. 
Wszyscy jesteście mile widziani.


