
V 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,

14 maja
2017

Każdy z nas jest zaproszony do misji głoszenia 
Dobrej Nowiny. Każdy z nas jest więc zapro-
szony do odbijania światła Zmartwychwtałe-
go w naszym życiu do tego, by żyć w światło-
ści, a nie kroczyć w ciemności. 

WIARA

Liturgia Słowa
Pierwsze Czytanie (Dz 6, 1-7)
Gdy liczba uczniów wzrastała, zaczęli hel-
leniści szemrać przeciwko Hebrajczykom, 
że przy codziennym rozdawaniu jałmużny 
zaniedbywano ich wdowy. Dwunastu, zwo-
ławszy wszystkich uczniów, powiedziało: 
«Nie jest rzeczą słuszną, abyśmy zaniedba-
li słowo Boże, a obsługiwali stoły. Upatrz-
cie zatem, bracia, siedmiu mężów spośród 
siebie, cieszących się dobrą sławą, pełnych 
Ducha i mądrości. Im zlecimy to zadanie. 
My zaś oddamy się wyłącznie modlitwie i 
posłudze słowa». Spodobały się te słowa 
wszystkim zebranym i wybrali Szczepa-
na, męża pełnego wiary i Ducha Świętego, 
oraz Filipa, Prochora, Nikanora, Tymona, 
Parmenasa i Mikołaja, prozelitę z Antio-
chii. Przedstawili ich apostołom, którzy, 
modląc się, nałożyli na nich ręce. A słowo 
Boże szerzyło się, wzrastała też bardzo licz-
ba uczniów w Jerozolimie, a nawet bardzo 
wielu kapłanów przyjmowało wiarę.

Alleluja, Alleluja, Alleluja
Ja jestem drogą i prawdą, i życiem.
Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak  
tylko przeze Mnie.
Alleluja, Alleluja, Alleluja

Ps 33
Ref: Okaż swą łaskę ufającym Tobie 

Ewangelia (J 14, 1-12)
Jezus powiedział do swoich uczniów: 
«Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzy-
cie w Boga? I we Mnie wierzcie! W domu 
Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby 
tak nie było, to bym wam powiedział. Idę 
przecież przygotować wam miejsce. A gdy 
odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę 
powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i 
wy byli tam, gdzie Ja jestem. Znacie drogę, 
dokąd Ja idę». Odezwał się do Niego To-
masz: «Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak 
więc możemy znać drogę?» Odpowiedział 
mu Jezus: «Ja jestem drogą i prawdą, i ży-
ciem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej 
jak tylko przeze Mnie. Gdybyście Mnie po-
znali, znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz 
już Go znacie i zobaczyliście». Rzekł do 
Niego Filip: «Panie, pokaż nam Ojca, a to 
nam wystarczy». Odpowiedział mu Jezus: 
«Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze 
Mnie nie poznałeś? Kto Mnie widzi, widzi 
także i Ojca. Dlaczego więc mówisz: „Po-
każ nam Ojca”? Czy nie wierzysz, że Ja je-
stem w Ojcu, a Ojciec we Mnie? Słów tych, 
które wam mówię, nie wypowiadam od 
siebie. To Ojciec, który trwa we Mnie, On 
sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie Mi, że 
Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie. Jeżeli 
zaś nie – wierzcie przynajmniej ze względu 
na same dzieła! Zaprawdę, zaprawdę, po-
wiadam wam: Kto we Mnie wierzy, będzie 
także dokonywał tych dzieł, których Ja do-
konuję, a nawet większe od tych uczyni, bo 
Ja idę do Ojca».

Drugie czytanie  (1 P 2, 4-9)
Najmilsi: Przybliżając się do Pana, któ-
ry jest żywym kamieniem, odrzuconym 
wprawdzie przez ludzi, ale u Boga wybra-
nym i drogocennym, wy również, niby 
żywe kamienie, jesteście budowani jako 
duchowa świątynia, by stanowić święte ka-
płaństwo, dla składania duchowych ofiar, 
miłych Bogu przez Jezusa Chrystusa. To 
bowiem zawiera się w Piśmie: «Oto kładę 
na Syjonie kamień węgielny, wybrany, dro-
gocenny, a kto wierzy w niego, na pewno 
nie zostanie zawiedziony». Wam zatem, 
którzy wierzycie, cześć! Dla tych zaś, co nie 
wierzą, właśnie ten kamień, który odrzucili 
budowniczowie, stał się głowicą węgła – i 
kamieniem obrazy, i skałą potknięcia się. 
Ci, nieposłuszni słowu, upadają, do cze-
go zresztą są przeznaczeni. Wy zaś jeste-

ście wybranym plemieniem, królewskim 
kapłaństwem, narodem świętym, ludem 
Bogu na własność przeznaczonym, abyście 
ogłaszali chwalebne dzieła Tego, który was 
wezwał z ciemności do przedziwnego swo-
jego światła.



warsztaty muzyki liturgicznej 11  warsztaty odbędą sie w 
dniach 9-11 czerwca 2017 w parafii pw. św. Wojciecha na South Kensington, Little Brompton 
Oratory. Poprowadzą je znakomici polscy kompozytorzy: Piotr Pałka i Hubert Kowalski. Za-
pisy i szczegółowe informacje u Justyny Masłowskiej e-mail: justys.maslowska@gmail.com & 
Anny Zielonki e-mail: zieloneczka@gmail.com

polska szkoła na Seven Sisters ogłasza zapisy uczniów na rok szkolny 2017/2018. 
Zapisy nowych uczniów odbedą się w sobotę 20.05. Dokładne informacje znajdują się na stronie 
www.szkola7sisters.pl” 

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 £807.40, wszystkim serdecznie dzięku-
jemy za złożone ofiary. 

Msze święte po polsku 
w każdą niedzielę:

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

„Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak więc możemy znać drogę?”. Na pytanie Tomasza Pan 
Jezus w dzisiejszej Ewangelii odpowiada: „Ja jestem drogą i prawdą, i życiem”. Myślę, że 
każdy z nas kiedyś stał na skrzyżowaniu dróg i nie wiedział, którą z nich wybrać. Dlatego 
też pojawiające się pytanie, jaką drogą mamy podążać w naszym życiu nie jest nam obce, 
a szczególnie wtedy, gdy te, którymi szliśmy wcześniej nas zawiodły, rozczarowały, czy też 
nie przyniosły zaplanowanych rezultatów. Nasze życie jest drogą, niezależnie od tego czy 
zdajemy sobie z tego sprawę, czy też nie.  Idziemy zawsze tam, gdzie nas prowadzi, dlatego 
umiejętność rozpoznawania i wyboru właściwej drogi jest czymś zasadniczym w życiu. 
Niby takie proste, a jednak często się gubimy. Z biegiem lat i nabierania doświadczenia 
dostrzegamy, że nie wszystkie drogi są dobre. Niestety, często wybieramy, niejednokrotnie 
z powodu braku wiedzy, błędne drogi, które niszczą życie nasze i naszych bliskich. W tej 
niejasności i różnorodności dróg przychodzi nam z pomocą dzisiejsza Ewangelia. Myślę, 
że każdy z nas ma głębokie pragnienie znalezienia oraz podążania prawdziwą drogą, która 
prowadzi do pełni życia. Tą drogą jest sam Jezus Chrystus, a Jego celem jest życie wieczne. 
Drogowskazami na tej trasie prowadzącej do pełnego i trwałego szczęścia są między inny-
mi: Ewangelia, przykazania oraz regularny rachunek sumienia, dzięki któremu odkrywa-
my prawdę o nas samych. Święty Jan Paweł II często powtarzał w swoich przemówieniach, 
że warto iść za Chrystusem, gdyż On jest jedyną drogą, która prowadzi do osiągnięcia 
wszystkich naszych człowieczych tęsknot i pragnień. Jezus jest fundamentem i gwaran-
tem naszego szczęścia tu na ziemi i w wieczności. Czy odkryłem już Chrystusa, który jest 
Drogą, Prawdą i Życiem? A jeśli tak, to jaki ma to wpływ na moje życie codzienne oraz na 
dokonywane przeze mnie wybory?

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
16 maja (wtorek) u jezuitów:
św. Andrzeja Boboli SJ, kapłana i męczennika,  
Patrona Polski
18 maja (czwartek):
Wsp. św Jana I, papieża
20 maja (sobota):
Wsp. św Bernardyna ze Sieny, kapłana

o. Bogdan Leśniak SJ

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

festyn rodzinny Zapraszamy 
na Family Fun Day dziś, 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, malowanie twarzy oraz śpie-
wy i tańce.

„wspólnota u przyjaciela”  
w poniedziałek (15.5) o godz. 19:30, zapraszamy 
na adorację i rozważanie Słowa Bożego. 

maj I Komunię św. w naszym duszpatesrstwie 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!

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.

nieobecność duszpaterza 
o. Bogdan przez najbliższych kilka tygodni będzie 
nieobecny w Londynie z powodów osobistych i 
zdrowotnych. Prosimy o pamięć w modlitwie. 

róża różańca 
Rodziców za Dzieci będzie miała Mszę świętą w Małej Kaplicy w III czwartek miesiąca tj. 18.5 
o godz. 19.30.


