
DUSZPASTERSTWO POLSKIE

stignatiuspl@gmail.com 
facebook.com/stignatiuspl

07542873055
stignatius.pl 

Adres 27 High Road, London N15 6ND
Duszpasterze o. Mateusz Konopiński SJ, o. Bogdan Leśniak SJ
Safeguarding Agnieszka Więcek, stamfordhillsg2@rcdow.org.uk

21 KWIETNIA 2019

Życie #w#Jezusie#silniejsze#niż#śmierć#

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego, Rok C

LITURGIA SŁOWA

LITURGIA SŁOWA 21.04
NIEDZIELA, UROCZYSTOŚĆ 

ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

Ewangelia (J 20, 1-9) 

Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym 
rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria 
Magdalena udała się do grobu i zobaczy-
ła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła 
więc i przybyła do Szymona Piotra i do 
drugiego ucznia, którego Jezus miło-
wał, i rzekła do nich: «Zabrano Pana z 
grobu i nie wiemy, gdzie Go położono».
Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń 
i szli do grobu. Biegli oni obydwaj ra-
zem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził 
Piotra i przybył pierwszy do grobu. A 
kiedy się nachylił, zobaczył leżące płót-
na, jednakże nie wszedł do środka.
Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący 
za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał 
leżące płótna oraz chustę, która była na Jego 
głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale od-
dzielnie zwiniętą na jednym miejscu. Wtedy 
wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, 
który przybył do grobu. Ujrzał i uwierzył. 
Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, 
które mówi, że On ma powstać z martwych.

Pierwsze czytanie: Dz 10, 34a. 37-43
Psalm: Ps 118
W tym dniu wspaniałym wszyscy się 
weselmy.
Drugie czytanie: Kol 3, 1-4

LITURGIA SŁOWA 22.04  
PONIEDZIAŁEK,  

W OKTAWIE WIELKANOCNEJ

Ewangelia (Mt 28, 8-15) 

Gdy anioł przemówił do niewiast, 
one pospiesznie oddaliły się od gro-
bu z bojaźnią i wielką radością i 
biegły oznajmić to Jego uczniom.
A oto Jezus stanął przed nimi i rzekł: 
«Witajcie». One zbliżyły się do Niego, 
objęły Go za nogi i oddały Mu pokłon. 
A Jezus rzekł do nich: «Nie bójcie się. 
Idźcie i oznajmijcie moim braciom: 
niech idą do Galilei, tam Mnie zobaczą».
Gdy one były w drodze, niektórzy ze straży 
przyszli do miasta i powiadomili arcyka-
płanów o wszystkim, co zaszło. Ci zebrali 
się ze starszymi, a po naradzie dali żoł-
nierzom sporo pieniędzy i rzekli: «Rozpo-
wiadajcie tak: Jego uczniowie przyszli w 
nocy i wykradli Go, gdyśmy spali. A gdyby 
to doszło do uszu namiestnika, my z nim 
pomówimy i wybawimy was z kłopotu».
Oni zaś wzięli pieniądze i uczynili, jak ich po-
uczono. I tak rozniosła się ta pogłoska mię-
dzy Żydami i trwa aż do dnia dzisiejszego.

Pierwsze czytanie: Dz 2, 14. 22-33
Psalm: Ps 16 
Strzeż mnie, o Boże, Tobie zaufałem.



do naszej parafii, a także tym parafianom, 
którzy tego jeszcze nie zrobili, polecamy, 
by skorzystali z formularzy dostępnych 
z tyłu kościoła (St Ignatius Parish – Pa-
rishioner Registration Form) i dokonali 
zapisu do wspólnoty parafialnej.

Nowo przybyłym

Kolekta w poprzednią niedzielę wynio-
sła £4,035.70. Wszystkim serdecznie 
dziękujemy za złożone ofiary.

Kolekta

przybyłych do naszego kościoła i na-
szej wspólnoty parafialnej! Parafia 
św. Ignacego to miejsce, gdzie spoty-
kają się różne wspólnoty językowe.  
Życzymy wszystkim dobrej niedzieli i bło-
gosławionego tygodnia.

Witamy wszystkich

po polsku: w każdą niedzielę
13:30 – Msza z udziałem dzieci 
19:30 – Msza wieczorna
po angielsku: codziennie o 10:00 i 18:30 
w niedzielę: (sobota 19:00) 8:00; 10:00; 
11:30; 18:00

Msze święte

po polsku: w każdą niedzielę 
12:45–13:15 
18:45–19:30
Istnieje możliwość umówienia się na  
spowiedź indywidualnie.

Spowiedź

czwartek 9:00–10:30
piątek 18:00–19:00
Intencje mszalne można zamawiać po 
każdej Mszy św.   

Kancelaria parafialna

Deklaracje wsparcia 
parafii
Osoby, które chciałyby złożyć deklarację 
wsparcia finansowego naszej parafii, 
mogą to zrobić oddając wypełniony for-
mularz do duszpasterza lub w zakrystii. 
Formualrze do wypełnienia można zna-
leźć przy wyjściu z kościoła. 
Dziękujemy za każde wsparcie, które 
okazujecie temu miejscu i wszystkim lu-
dziom, którzy się tutaj gromadzą. 

Bóg sprawił, że noc 
zajaśniała blaskiem  

Zmartwychwstania Pańskiego.

Niech będzie to czas,  
kiedy będzie On wzbudzał  

w Kościele ducha dziecięctwa, 
którego otrzymaliśmy na chrzcie 

świętym. 

Życzymy, abyśmy odnowieni na 
duchu i ciele, służyli nie tylko 

drugiemu człowiekowi,  
którego sam Bóg stawia  

na naszej drodze, ale także  
Jemu Samemu – dawcy życia. 

Niech przemieniająca  
moc tego czasu, 

ożywi nasze serca,  
rozproszy mrok, 
wprowadzi pokój
 i usposobi nas 

do dostrzegania dobra. 

Pan 
Zmartwychwstał!

Jezuici pracujący w St Ignatius Parish

21 kwietnia 
Niedziela Zmartwychwstania

Msza święta tylko o godz. 13:30  

22 kwietnia 
Poniedziałek Wielkanocny

Msza święta tylko o godz. 11:00

28 kwietnia 
Niedziela Miłosierdzia

Bożego
Spowiedź: 12:45 - 13:15

Msza św. z udziałem dzieci - 13.30 
Spowiedź: 18:15 - 19:15
Msza św. o godz. 19.30

za zangażowanie i pomoc w przygotowa-
niu i przeprowadzeniu liturgii Triduum 
Paschalengo oraz wspólnych spotkań. 
Bez Was nie byłaby możliwa realizacja 
wielu przedsięwzięć, które towarzyszyły 
nam w tych dniach.  

28.04 o godz. 15:00 odbędzie się Godzina 
Miłosierdzia. Zapraszamy do wspólnej 
modlitwy Koronką do Miłosierdzia Bo-
żego. Będziemy wypraszać łaski dla nas 
i całego świata. Modlitwa będzie prowa-
dzona w języku polskim, angielskim i 
hiszpańskim. 

Rada duszpasterstwa
odbędzie się we wtorek 23.04 o godz. 
19:00. Wszelkie sugestie są mile wi-
dziane. Można je przekazywać drogą 
elektroniczną bądź bezpośrednio do 
duszpasterzy. 

Niedziela miłosierdzia 

Dziękujemy

19.05 o godz. 13:30 Msza Święta Rocznicy 
Pierwszej Komunii Świętej. 

Rocznica I komunii św.

Msza św. odbędzie się w poniedziałek  
29.04 o godz. 19:30. Zapraszamy. Po 
Mszy św. będziemy trwali na modlitwie 
adorując Najświętszy  Sakrament, pro-
sząc Pana Jezusa o Jego dary. Prosimy, 
abyście informowali o tym wydarze-
niu Waszych najbliższych i wszystkich 
potrzebujących. 

Msza św. 
z modlitwą o uzdrowienie

Divine Mercy Group
Spotkanie koordynacyjne odbędzie się w 
środę 24.04 i rozpocznie się o godz. 19:00 
w Domu Parafialnym. 

W tygodniu od 21.04 do 28.04 Msze św. 
w j. angielskim będą sprawowane tylko o 
godz. 10:00.


