
IV Niedziela Wielkanocna, Rok A

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

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

7 maja
2017

Dobroć Boga nie polega tylko na obdarowy-
waniu ludzi, ale także na tym, że Bóg zna na-
sze serca i nasze pragnienia. One także stają 
sie pragnieniami Boga. 

OWCE MNIE ZNAJĄ

Liturgia Słowa
Pierwsze Czytanie (Dz 2, 14a. 36-41)
W dniu Pięćdziesiątnicy stanął Piotr ra-
zem z Jedenastoma i przemówił donośnym 
głosem: «Niech cały dom Izraela wie z nie-
wzruszoną pewnością, że tego Jezusa, któ-
rego ukrzyżowaliście, uczynił Bóg i Panem, 
i Mesjaszem». Gdy to usłyszeli, przejęli się 
do głębi serca: «Cóż mamy czynić, bracia?» 
– zapytali Piotra i pozostałych apostołów. 
«Nawróćcie się – powiedział do nich Piotr – 
i niech każdy z was przyjmie chrzest w imię 
Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów 
waszych, a otrzymacie w darze Ducha Świę-
tego. Bo dla was jest obietnica i dla dzieci 
waszych, i dla wszystkich, którzy są daleko, a 
których Pan, Bóg nasz, powoła». W wielu też 
innych słowach dawał świadectwo i napomi-
nał: «Ratujcie się spośród tego przewrotne-
go pokolenia!» Ci więc, którzy przyjęli jego 
naukę, zostali ochrzczeni. I przyłączyło się 
owego dnia około trzech tysięcy dusz.

Alleluja, Alleluja, Alleluja

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

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Ps 23
Ref: Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego.

Ewangelia (J 10, 1-10)

Jezus powiedział: «Zaprawdę, zapraw-
dę, powiadam wam: Kto nie wchodzi do 
owczarni przez bramę, ale wdziera się 
inną drogą, ten jest złodziejem i rozbój-
nikiem. Kto jednak wchodzi przez bra-
mę, jest pasterzem owiec. Temu otwiera 
odźwierny, a owce słuchają jego głosu; 
woła on swoje owce po imieniu i wypro-
wadza je. A kiedy wszystkie wyprowadzi, 
staje na ich czele, owce zaś postępują za 
nim, ponieważ głos jego znają. Natomiast 
za obcym nie pójdą, lecz będą uciekać 
od niego, bo nie znają głosu obcych». Tę 
przypowieść opowiedział im Jezus, lecz 
oni nie pojęli znaczenia tego, co im mó-
wił. Powtórnie więc powiedział do nich 
Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam 
wam: Ja jestem bramą owiec. Wszyscy, 
którzy przyszli przede Mną, są złodzie-
jami i rozbójnikami, a nie posłuchały ich 
owce. Ja jestem bramą. Jeżeli ktoś wejdzie 
przeze Mnie, będzie zbawiony – wejdzie 
i wyjdzie, i znajdzie pastwisko. Złodziej 
przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać 
i niszczyć. Ja przyszedłem po to, aby owce 
miały życie, i miały je w obfitości».

Drugie czytanie  (1 P 2, 20b-25)
Najdrożsi: To się Bogu podoba, jeżeli do-
brze czynicie, a znosicie cierpienia. Do tego 
bowiem jesteście powołani. Chrystus prze-
cież również cierpiał za was i zostawił wam 
wzór, abyście szli za Nim Jego śladami. On 
grzechu nie popełnił, a w Jego ustach nie 
było podstępu. On, gdy Mu złorzeczono, 
nie złorzeczył, gdy cierpiał, nie groził, ale 
zdawał się na Tego, który sądzi sprawiedli-
wie. On sam w swoim ciele poniósł nasze 
grzechy na drzewo, abyśmy przestali być 
uczestnikami grzechów, a żyli dla sprawie-
dliwości – krwią Jego ran zostaliście uzdro-
wieni. Błądziliście bowiem jak owce, ale 
teraz nawróciliście się do Pasterza i Stróża 
dusz waszych.

Czytania na następną niedzielę
V Niedziela Wielkanocna

Pierwsze czytanie: Dz 6, 1-7
Psalm: Ps 33
Drugie czytanie: 1 P 2, 4-9
Ewangelia: J 14, 1-12



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 poprzednią niedzielę kolekta wy-
niosła £797.20, wszystkim serdecznie dzięku-
jemy za złożone ofiary. 

Msze święte po polsku 
w każdą niedzielę:

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

Obraz Dobrego Pasterza może być dla nas jak streszczenie całej Ewangelii. Otóż Jezus, 
nazywa się bramą. Bramą, która otwiera i jednocześnie zamyka ważne okresy historii dzie-
jów. To, co było przed Jezusem jest niejako przygotowaniem, proroctwem, wydarzeniem 
zapowiadającym. Jeśli ktoś zatrzyma się na proroctwach i zapowiedziach, zostaje oddzie-
lony, nie wchodzi do Jezusowej owczarni. Drugi czas, to czas objawiania i obecności, to 
spotkanie z Jezusem jako tym, który zapewnia bezpieczeństwo egzystencji. Kto przecho-
dzi przez Jezusa staje się uczestnikiem Jego obecności. 
Czym te obrazy mogą być dla nas? Co to znaczy zatrzymać się na proroctwach lub uczest-
niczyć w życiu Chrystusa? Być może część z nas żyje ciągle jakimiś opowieściami, za-
równo takimi związanymi z przyszłością lub przeszłością. Nawet opowiadanie o wielkich 
dziełach Boga może być tylko wspomnieniem lub marzeniem. Postawa oderwania życia 
od teraźniejszości, to często brak podstawowej relacji z Jezusem żywym dziś!
Jego życie w nas nie może ograniczać się do przeszłości czy do przyszłości, ale dzieje się 
teraz. Jest to relacja dynamiczna, dlatego nawiązując do przykładu bramy, można powie-
dzieć, że czasem w nią wchodzimy, a czasem ją opuszczamy. Czasem Jezus jest tym, który 
inspiruje i współtowarzyszy mi w życiu, a czasem nie jest On obecny. 
Tajemnica życia wiecznego, to tajemnica otwartej bramy, każdy może przez nią przejść. 
Piękno Bożej owczarni ma jeszcze jeden ważny walor. Jest nim wolność. Wiemy, że przy-
należąc do Jezusa jesteśmy dziedzicami Królestwa Bożego, jesteśmy zbawieni. Jednocze-
śnie to od nas zależy, czy przekroczymy bramę, którą jest Chrystus. Czy będzie On naszym 
życiem, czy będzie On częścią naszej historii lub jedynie naszym marzeniem. 

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
8 maja (poniedziałek) w Polsce:
Uroczystość św. Stanisława bp., Patrona Polski
13 maja (sobota):
Wsp. Matki Boskiej Fatimskiej

o. Mateusz Konopiński SJ

wieczór fatimski W sobotę 13.05 o godz. 20.00 zapraszamy na międzynarodowy 
Wieczór Fatimski. Wieczór ten będzie okazją do celebracji objawień Matki Bożej w Fatimie, 
które miały miejsce 100 lat temu. W czasie wspólnej modlitwy różańcowej będziemy polecać 
opiece Matki Bożej potrzeby nasze i świata. 

adoracja Najświętszego Sakramentu  
w piątek w naszym kościele od 10:30 do 11:30. 
Zapraszamy!

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.

„wspólnota u przyjaciela”  
w poniedziałek (8.5) o godz. 19:30, zapraszamy 
na wspólną modlitwę i rozważanie Słowa Bożego. 

sprzątanie kościoła
w piątek (12.5) 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.

parish annual general meating   
Doroczne spotkanie Sprawozdawcze Rady Pa-
rafialnej odbędzie się we wtorek 9.05  o godz. 
19.30. Podczas spotkania o. proboszcz David 
Smolira SJ przedstawi raport parafialny i za-
prezentuje plany na przyszłość. Zapraszamy do 
uczestnictwa w spotkaniu. Po wysłuchaniu Ra-
portu możliwe będą komentarze.

maj Miesiąc maj to tradycyjnie miesiąc wielu wydarzeń związanych z I komunią. W tym 
roku, 14 maja na Mszy św. o godz. 13:30 będziemy świętowali rocznicę Pierwszej Komunii 
Świętej. Mamy jednak nadzieję, że nie będzie to uroczystość oderwana od normalnego rytmu 
naszego Duszpasterstwa. Natomiast I Komunię św. będziemy celebrowali 28 maja na Mszy św. 
o godz. 13.30. Tego dnia możemy spodziewać się gości i przyjaciół spoza naszego duszpaster-
stwa, postarajmy się ich przyjąć z serdecznością i otwartością!

specjalna kolekta na nowe 
nagłośnienie w zeszłą niedzielę wyniosła £2 460.90. 
Dziękujemy za złożone ofiary!

manresa spotkanie dla osób zaintereso-
wanych duchowością ignacjąńską. Najbliższe 
spotkanie prowadzone przez o. Bogdana odbę-
dzie się w środę (10.05) o godz. 20.00.


