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Zmartwychwstały Chrystus jest obecny w ży-
ciu Apostołów, objawia im się i zaprasza do 
aktywności. Bądźmy czujni, abyśmy i my mogli 
powiedzieć: spotkaliśmy Pana! 

ZOSTAŃ Z NAMI!

Liturgia Słowa
Pierwsze Czytanie (Dz 2, 14. 22b-32)
W dniu Pięćdziesiątnicy stanął Piotr razem z 
Jedenastoma i przemówił donośnym głosem: 
«Mężowie Judejczycy i wszyscy mieszkańcy 
Jeruzalem, przyjmijcie do wiadomości i posłu-
chajcie uważnie mych słów! Jezusa Nazarejczy-
ka, Męża, którego posłannictwo Bóg potwierdził 
wam niezwykłymi czynami, cudami i znakami, 
jakich Bóg przez Niego dokonał wśród was, o 
czym sami wiecie, tego Męża, który z woli, po-
stanowienia i przewidzenia Boga został wyda-
ny, przybiliście rękami bezbożnych do krzyża 
i zabiliście. Lecz Bóg wskrzesił Go, zerwawszy 
więzy śmierci, gdyż niemożliwe było, aby ona 
panowała nad Nim, bo Dawid mówi o Nim: 
„Miałem Pana zawsze przed oczami, gdyż stoi 
po mojej prawicy, abym się nie zachwiał. Dla-
tego ucieszyło się moje serce i rozradował się 
mój język, także i moje ciało spoczywać będzie 
w nadziei, że nie zostawisz duszy mojej w Ot-
chłani ani nie dasz Świętemu Twemu ulec roz-
kładowi. Dałeś mi poznać drogi życia i napełnisz 
mnie radością przed obliczem Twoim”. Bracia, 
wolno powiedzieć do was otwarcie, że patriar-
cha Dawid umarł i został pochowany w grobie, 
który znajduje się u nas aż po dzień dzisiejszy. 
Więc jako prorok, który wiedział, że Bóg przy-
siągł mu uroczyście, iż jego Potomek zasiądzie 
na jego tronie, widział przyszłość i przepowie-
dział zmartwychwstanie Mesjasza, że ani nie 
pozostanie w Otchłani, ani ciało Jego nie ule-
gnie rozkładowi. Tego właśnie Jezusa wskrzesił 
Bóg, a my wszyscy jesteśmy tego świadkami».

Ps 16
Ref: Ukaż nam, Panie, Twoją ścieżkę życia.

Ewangelia (Łk 24, 13-35)
W pierwszy dzień tygodnia dwaj uczniowie Je-
zusa byli w drodze do wsi, zwanej Emaus, od-
dalonej o sześćdziesiąt stadiów od Jeruzalem. 
Rozmawiali oni z sobą o tym wszystkim, co się 
wydarzyło. Gdy tak rozmawiali i rozprawiali z 
sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi. Lecz 
oczy ich były jakby przesłonięte, tak że Go nie 
poznali. On zaś ich zapytał: «Cóż to za rozmo-
wy prowadzicie z sobą w drodze?» Zatrzymali 
się smutni. A jeden z nich, imieniem Kleofas, 
odpowiedział Mu: «Ty jesteś chyba jedynym z 
przebywających w Jerozolimie, który nie wie, co 
się tam w tych dniach stało». Zapytał ich: «Cóż 
takiego?» Odpowiedzieli Mu: «To, co się stało z 
Jezusem Nazarejczykiem, który był prorokiem 
potężnym w czynie i słowie wobec Boga i całego 
ludu; jak arcykapłani i nasi przywódcy wydali 
Go na śmierć i ukrzyżowali. A my spodziewa-
liśmy się, że On właśnie miał wyzwolić Izraela. 
Ale po tym wszystkim dziś już trzeci dzień, jak 
się to stało. Nadto, jeszcze niektóre z naszych 
kobiet przeraziły nas: były rano u grobu, a nie 
znalazłszy Jego ciała, wróciły i opowiedziały, że 
miały widzenie aniołów, którzy zapewniają, iż 
On żyje. Poszli niektórzy z naszych do grobu 
i zastali wszystko tak, jak kobiety opowiadały, 
ale Jego nie widzieli». Na to On rzekł do nich: 
«O, nierozumni, jak nieskore są wasze serca do 
wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy! 
Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść 
do swej chwały?» I zaczynając od Mojżesza, po-
przez wszystkich proroków, wykładał im, co we 
wszystkich Pismach odnosiło się do Niego. Tak 
przybliżyli się do wsi, do której zdążali, a On 
okazywał, jakby miał iść dalej. Lecz przymu-
sili Go, mówiąc: «Zostań z nami, gdyż ma się 
ku wieczorowi i dzień się już nachylił». Wszedł 
więc, aby zostać wraz z nimi. Gdy zajął z nimi 
miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosła-
wieństwo, połamał go i dawał im. Wtedy otwo-
rzyły się im oczy i poznali Go, lecz On zniknął 
im z oczu. I mówili między sobą: «Czy serce nie 
pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze 
i Pisma nam wyjaśniał?» W tej samej godzinie 
zabrali się i wrócili do Jeruzalem. Tam zastali 
zebranych Jedenastu, a z nimi innych, którzy im 
oznajmili: «Pan rzeczywiście zmartwychwstał i 
ukazał się Szymonowi». Oni również opowia-
dali, co ich spotkało w drodze i jak Go poznali 
przy łamaniu chleba.

Drugie czytanie  (1 P 1, 17-21)
Bracia: Jeżeli Ojcem nazywacie Tego, który bez 
względu na osoby sądzi każdego według uczyn-
ków, to w bojaźni spędzajcie czas swojego pobytu 
na obczyźnie. Wiecie bowiem, że z odziedziczo-
nego po przodkach waszego złego postępowa-
nia zostaliście wykupieni nie czymś przemijają-
cym, srebrem lub złotem, ale drogocenną krwią 
Chrystusa, jako baranka niepokalanego i bez 
zmazy. On był wprawdzie przewidziany przed 
stworzeniem świata, dopiero jednak w ostatnich 
czasach objawił się ze względu na was. Wy przez 
Niego uwierzyliście w Boga, który wskrzesił Go 
z martwych i udzielił Mu chwały, tak że wiara 

wasza i nadzieja są skierowane ku Bogu.



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 W czasie święcenia pokarmów ze-
braliśmy £1125.76. W czasie Triduum Paschal-
nego i Niedzieli Zmarwtychwstania w całej parfii 
zebraliśmy £7300.21. W poprzednią niedzielę 
kolekta wyniosła £796.60, wszystkim serdecz-
nie dziękujemy za złożone ofiary. 

Msze święte po polsku 
w każdą niedzielę:

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

3.03 - 19:30 – Msza w int. Ojczyzny

„A myśmy się spodziewali...” To pełne strachu i rozczarowania westchnienie uczniów Jezusa 
podążających do Emaus zapewne nie jest nam obce. Ileż to razy w naszym życiu spodziewali-
śmy się różnych rzeczy od Boga, od bliskich, od nauczycieli, od liderów, czy od Kościoła. Nie 
zawsze sprawy tak się potoczyły jak sobie wyobrażaliśmy. Wówczas byliśmy rozczarowani i 
pełni smutku, ponieważ nie tego się spodziewaliśmy. Dzisiejsza Ewangelia może być dobrą 
szkołą odkrywania tego, że nasz obraz Boga nie zawsze koresponduje z tym kim On naprawdę 
jest. Zmartwychwstały Pan w osobach uczniów łamie schematy naszego ludzkiego i ograni-
czonego myślenia o Nim. Datego też w wielu sytuacjach życiowych jesteśmy rozczarowani 
Jezusem, Jego postawą, Jego słowem, Jego milczeniem, czy Jego sposobem działania. W tych 
trudnych momentach wolimy uciec, tak jak uczniowie, do Emaus, czyli do miejsca, które po-
zwoli nam zapomnieć o cierpieniu i porażce. Papież Franciszek przypomina często w swoich 
homiliach, że my boimy się niespodzianek Boga, boimy się niespodzianek od Boga, On zawsze 
nas zaskakuje! Każde niekonwencjonalne „objawienie się” Boga, jeśli tylko otworzymy nasze 
oczy na otaczającą nas rzeczywistość, może oczyścić nasze wyobrażenia, projekcje oraz nad-
mierne przywiązanie do tego, na co oczekujemy. Uczniowie spodziewali się, że Jezus wybawi 
Izraela. Nie zrobił tego, czego oni od Niego się spodziewali. Umarły ich polityczne nadzieje. 
Nie bójmy się niespodzianek Boga. On chce dla nas tylko dobra. Gdy coś się w naszym ży-
ciu wali się, to znak, że ma zły fundament. Kwintesencją dzisiejszej Ewangelii jest, abyśmy 
budowali nasze życie na Chrystusie, szli Jego drogą, która nie omija krzyża. Tylko Chrystus 
Zmartwychwstały może usunąć z naszych serc lęk, opór, zniechęcenie i załamanie. Misją Je-
zusa nie jest wyzwalanie nas z opresji społeczno-politycznej i stworzenie świata idealnego, ale 
formowanie naszego serca, które będzie wrażliwe pomagać bardziej potrzebującym i odrzuco-
nym. Czego ja się spodziewam od Jezusa? Czym mnie rozczarował? Co jest moim miejscem 
ucieczki, „moim Emaus”?

królowej polski
W środę 3 maja obchodzimy Uroczystość Naj-
świętszej Maryi Panny Królowej Polski. Msza 
św. w intecnji naszej Ojczyzny zostanie odpra-
wiona o godz. 19:30 w kościele. 

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
1 maja (poniedziałek):
Wsp. św. Józefa, rzemieślnika
2 maja (wtorek):
Wsp. św. Atanazego, bp. i doktora Kościoła
3 maja (środa):
Uroczystość NMP Królowej Polski
4 maja (czwartek) u jezuitów:
Wsp. św. Józefa Marii Rubio SJ

„wspólnota u przyjaciela”  
W poniedziałek (1.5) nie będzie spotkania 
Wspólnoty u Przyjaciela.

o. Bogdan Leśniak SJ

kubek żebraka Dziękujemy wszystki, którzy włączyli się w tę akcję. Ostatecznie 
wróciło do nas prawie 140 kubków! Dziękujemy za całe mnóstwo intencji i modlitw, które 
tam znleźliśmy. W sumie w kubkach udało nam się uzbierać  £1827.91 dziękujemy za Waszą 
hojność. W najbliższym czasie poinformujemy Was jak wykorzystamy te pieniądze. 

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

rada duszpasterstwa 
odbędzie się 2 maja o 19.45. Wszelkie sugestie są 
mile widziane. Można je przekazywać drogą elek-
troniczną bądź bezpośrednio do duszpasterzy. 

nadzwyczajni szafarze 
Najświętszego Sakramentu, którzy pełnią tę 
posługę, zaproszeni są na Mszę św. i spotkanie 
w czwartek, 4.5 o godz. 19.30 do małej kaplicy.

festyn rodzinny Duszpasterstwo Małżeństw wraz z wolontariuszami zapra-
sza na Family Fun Day w niedzielę, 14 maja od 14:30 do 18:00. W czasie festynu wiele atrakcji: 
grill, gorące dania i desery, loteria, zajęcia sportowe i artystyczne dla dzieci i dorosłych, malo-
wanie twarzy oraz śpiewy i tańce. Jeśli chciałbyś pomóc w organizacji tego wydarzenia, prosi-
my o kontakt z Kubą i Kasią  tel. 07403 402400. Zapraszamy wszystkich parafian i znajomych.

specjalna kolekta podczas dzisiejszych Mszy św. odbędzie się dodakowa 
zbiórka pieniędzy przeznaczona na wymianę sprzętu nagłaśniającego w naszym kościele. Do-
tychczas na ten cel wydaliśmy prawie £10 000. W ramach tej kwoty udało nam się zamontować 
kolumny na chórze i prezbiterium, wymienić wszystkie mikrofony oraz okablowanie, kupili-
śmy nowe wzmacniacze i miksery.  Aby dokończyć inwestycję potrzebujemy jeszcze £20 000. 
Kwota ta zostanie przeznaczona na wymianę oraz instalację dodatkowych głośników. Nasz ko-
ściół jest duży i ma dość trudną charakterystykę akustyczną, dlatego też cena instalacji dobrej 
jakości nagłośnienia nie jest mała.  


