
W
ni

eb
ow

st
ąp

ien
ie,

 fr
es

k 
z 

ka
pl

icy
 S

cr
ov

eg
ni

ch
, G

io
tto

 (1
30

3-
13

06
)

VII Niedziela Wielkanocna 
Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego, rok c

DUSZPASTERSTWO POLSKIE: 27 High Road, London N15 6ND;  
o. Mateusz Konopiński SJ, o. Adam Tomaszewski SJ, tel.: 07542873055

facebook.com/stignatiusplstignatiuspl@gmail.com, www.stignatius.pl,

8 maja
2016

Tajemnica śmierci i zmartwychwstania Chrystusa 
nie pozwala Jego uczniom stać w miejscu. 
Doświadczenie Boga porusza nie tylko serca ale całą 
rzeczywistość i domaga się głoszenia, wychodzenia 
do ludzi. Prośmy, byśmy nie stali w miejscu, ale 
podążali za Panem, który inspiruje nas do posługi 
głoszenia słowa.  

DLACZEGO STOICIE?

Liturgia Słowa
Pierwsze Czytanie (Dz 1, 1-11)
Pierwszą książkę napisałem, Teofilu, o 
wszystkim, co Jezus czynił i nauczał od po-
czątku aż do dnia, w którym udzielił przez 
Ducha Świętego poleceń Apostołom, któ-
rych sobie wybrał, 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 Bo-
żym. A podczas wspólnego posiłku kazał im 
nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać 
obietnicy Ojca. Mówił: «Słyszeliście o niej 
ode Mnie: Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce 
zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym». 
Zapytywali Go zebrani: «Panie, czy w tym 
czasie przywrócisz królestwo Izraela?» Od-
powiedział im: «Nie wasza to rzecz znać czas 
i chwile, które Ojciec ustalił swoją władzą, 
ale gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzyma-
cie Jego moc i będziecie moimi świadkami w 
Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż 
po krańce ziemi». Po tych słowach uniósł się 
w ich obecności w górę i obłok zabrał Go im 
sprzed oczu. Kiedy uporczywie wpatrywali 
się w Niego, jak wstępował do nieba, przystą-
pili do nich dwaj mężowie w białych szatach. 
I rzekli: «Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie 
i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus, wzięty 
od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak wi-
dzieliście Go wstępującego do nieba».

Czytania na następną niedzielę
Uroczystość Zesłania Ducha Świętego
Pierwsze czytanie: Dz 2, 1-11
Psalm: Ps 104
Drugie czytanie: 1 Kor 12, 3b-7. 12-13
Ewangelia: J 20, 19-23

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

Drugie czytanie  (Ef 1, 17-23)
Bracia: Bóg Pana naszego Jezusa Chrystu-
sa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości 
i objawienia w głębszym poznawaniu Jego 
samego, to znaczy światłe oczy dla waszego 
serca, tak byście wiedzieli, czym jest nadzieja 
waszego powołania, czym bogactwo chwa-

Ewangelia (Łk 24, 46-53) 
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Tak 
jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i 
trzeciego dnia zmartwychwstanie, w imię 
Jego głoszone będzie nawrócenie i od-
puszczenie grzechów wszystkim narodom, 
począwszy od Jerozolimy. Wy jesteście 
świadkami tego. Oto Ja ześlę na was obiet-
nicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w 
mieście, aż będziecie uzbrojeni mocą z wy-
soka». 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 Jero-
zolimy, gdzie stale przebywali w świątyni, 
wielbiąc i błogosławiąc Boga.

ły Jego dziedzictwa wśród świętych i czym 
przemożny ogrom Jego mocy względem nas 
wierzących na podstawie działania Jego po-
tęgi i siły, z jaką dokonał dzieła w Chrystu-
sie, gdy wskrzesił Go z martwych i posadził 
po swojej prawicy na wyżynach niebieskich, 
ponad wszelką zwierzchnością i władzą, i 
mocą, i panowaniem, i ponad wszelkim in-
nym imieniem wzywanym nie tylko w tym 
wieku, ale i w przyszłym. I wszystko poddał 
pod Jego stopy, a Jego samego ustanowił 
nade wszystko Głową dla Kościoła, który 
jest Jego Ciałem, Pełnią tego, który napełnia 
wszystko na wszelki sposób.

Ps 47
Ref: Pan wśród radości wstępuje do nieba.



19 marca, w Uroczystość Świętego Józefa Ojciec Święty Franciszek ogłosił Adhortację posyno-
dalną: Amoris Letitia - Radość miłości. Jest to dokument, który podsumowuje prace synodu 
na temat rodziny we współczesnym świecie. Przez cztery najbliższe niedziele w naszym biu-
letynie znajdzeicie krótkie artykuły, które pomogą nam poznać to, co papież Franciszek chce 
przekazać Kościołowi w tym temacie. 

brzmienie dokumentu
W pewien sposób najlepszą cechą tego pięknego dokumentu (który proponuję tłumaczyć jako 
„Radość kochania”) jest jego ton, brzmienie. Łagodny i nienakazujący, o wiele bardziej dostęp-
ny od tego, do którego jesteśmy przyzwyczajeni w dokumentach kościelnych. Wielu czytelni-
kom doda otuchy poprzez swój realizm, z którym mówi o trudnościach w życiu małżeńskim i 
proponowanych rozwiązaniach tych trudności. 
Franciszek mówi o „obecności bólu, zła i przemocy, które rozbijają rodziny i ich komunię życia 
i miłości” (19); przypomina również o pomocy płynącej z „relacji między naszymi rodzinami 
i boskiej Trójcy” (29). Papież jest człowiekiem, który wyniesiony do najwyższego urzędu w 
Kościele, nie zrezygnował z kontaktu z cierpiącymi i zwykłymi ludźmi. Nie zmienił on niczego 
w tradycyjnym nauczaniu Kościoła o małżeństwie. Dla przykładu mówi że: „de facto jedno-
płciowe związki nie mogą być po prostu utożsamiane z małżeństwem”. Spójrz na to zdanie 
bardzo ostrożnie, widać że jest to oczywista prawda, a jednocześnie przysłówek po prostu po-
zostawia otwartą możliwość znalezienia rozwiązania dla bólu i trudności, jakich doświadcza 
dzisiaj wielu ludzi. 
Bardzo dobrym rysem tego tekstu jest to, że papież ma absolutną obsesję Jezusa Chrystusa. 
Można powiedzieć, że w Ewangelii czuje się jak w domu i tam szuka rozwiązań. Franciszek 
ostrzega nas, że: „podczas jasnego określania nauczania Kościoła pasterze mają unikać sądów, 
które nie biorą pod uwagę złożoności różnych sytuacji” (76). Czuć tutaj powiew świeżego po-
wietrza. Mój dobry przyjaciel, który jest walczącym katolikiem, powiedział mi ostatnio: „to 
jest papież, w którym mam nadzieję”. Franciszek nie zmienił nic, jest ostrożny cytując swo-
ich poprzedników. W całym dokumencie czuć, że jest on bardzo przyjazny, bardzo świadomy 
trudności, w których ludzie dobrej woli mogą się dzisiaj znajdować.

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 £633,50 wszystkim serdecznie dzię-
kujemy 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

o. Nicholas King SJ

Kalendarz liturgiczny
13 maja (piątek):
Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Fatimy
14 maja (sobota): 
Święto św. Macieja Apostoła
15 maja (niedziela)
Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

gość niedzielny mały i duży  
do kupienia przy wyjściu z kościoła za £1,50. 

Msze święte po polsku 
w każdą niedzielę:

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

12.05  19:00 – Msza z grupą o. Pio

grupa modlitewna o. pio
Spotkanie modlitewne w czwartek (12.5) o 19:30 
w Małej Kaplicy. Zapraszamy.

wspólna koronka 
W niedziele Roku Miłosierdzia, około godziny 19:10 
będzie możliwość wspólnej modlitwy Koronką do 
Miłosierdza Bożego.

spirit in the city (Duch w mieście) zaprasza na Festiwal Miłosierdzia od środy  
1.06 do soboty 4.06. Wydarzenie ma na celu zebranie katolików razem, w jednym miejscu i czasie, 
aby dać świadectwo naszej obecności w społeczeństwie. Szczegóły na stronie: spiritinthecity.org

kurs nowe życie od 28.05 do 30.05 w kościele pw. św. Filipa Apostoła na Fin-
chley. Zgłoszenia: p. Justyna – kancelaria@finchleyparish.co.uk. Szczegóły na plakatach.  

zesłanie ducha świętego
Wigilia Zesłania odbędzie się w sobotę 14 maja. 
O godzinie 18.00 - Nabożeństwo Słowa i Pie-
śni (w jęz. angielskim, polskim i hiszpańskim); 
19.00 - Uroczysta Msza Wigilii; 21.00 - Agapa 
(wspólny posiłek z przyniesionych darów); 22.00 
- 24.00 - dalszy ciąg czuwania dla chętnych.

„wspólnota u przyjaciela”  
w poniedziałek (9.05) o godz. 19:30, rozważanie 
Słowa i modlitwa w Domu Parafialnym. 

sprzątanie kościoła
w piątek (13.5) po adoracji Najświętszego 
Sakramentu o godz. 20:00. Jako wspólnota Po-
laków jesteśmy odpowiedzialni za sprzątanie 
naszego kościoła. Zapraszamy do włączenia się 
w dbanie o wspólne dobro.

zmiana duszpasterza
Na początku czerwca swoją posługę w naszym 
duszpasterstwie zakończy o. Adam Tomaszewski, 
który uda się na trzecią probację (roczny program 
przygotowujący do ostanich ślubów). 

duszpasterstwo małżeństw zaprasza 22 maja o godzinie 14.30-
16.00 na spotkanie otwarte na temat międzynarodowego ruchu Teams of Our Lady. Przy na-
szym duszpasterstwie istnieją już dwa kręgi małżeńskie tego ruchu. Serdecznie zapraszamy 
wszystkie pary małżeńskie, które chcą poznać to duszpasterstwo. Teams of Our Lady pomagają 
rozwijać się i pracować w małżeństwie, aby ożywić wiarę w rodzinie i pogłębiać relację między 
małżonkami. W trakcie spotkania zapewniamy opiekę nad dziećmi.


