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II Niedziela Wielkanocna, Rok C

LITURGIA SŁOWA

Ewangelia (J 20, 19-31) 
(Fragment)

Wieczorem w dniu zmartwychwstania, 
tam gdzie przebywali uczniowie, choć 
drzwi były zamknięte z obawy przed Ży-
dami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku  
i rzekł do nich: «Pokój wam!» A to powie-
dziawszy, pokazał im ręce i bok. Urado-
wali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana.
A Jezus znowu rzekł do nich: «Pokój wam! 
Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam». 
Po tych słowach tchnął na nich i powiedział 
im: «Weźmijcie Ducha Świętego! Którym 
odpuścicie grzechy, są im odpuszczone,  
a którym zatrzymacie, są im zatrzymane».
Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Di-
dymos, nie był razem z nimi, kiedy przy-
szedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili 
do niego: «Widzieliśmy Pana!» Ale on rzekł 
do nich: «Jeżeli na rękach Jego nie zoba-
czę śladu gwoździ i nie włożę palca mego  
w miejsce gwoździ, i ręki mojej nie włożę  
w bok Jego, nie uwierzę». A po ośmiu dniach, 
kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz 
domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł, 
choć drzwi były zamknięte, stanął pośrod-
ku i rzekł: «Pokój wam!» Następnie rzekł do 
Tomasza: «Podnieś tutaj swój palec i zobacz 
moje ręce. Podnieś rękę i włóż w mój bok,  
i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym». 
Tomasz w odpowiedzi rzekł do Niego: «Pan 
mój i Bóg mój!»

Pierwsze Czytanie (Dz 5, 12-16)

Wiele znaków i cudów działo się wśród 
ludu przez ręce apostołów. Trzymali się 
wszyscy razem w krużganku Salomona. A z 
obcych nikt nie miał odwagi dołączyć się do 
nich, lud zaś ich wychwalał. Coraz bardziej 
też rosła liczba mężczyzn i kobiet przyj-
mujących wiarę w Pana. Wynoszono też 
chorych na ulice i kładziono na łożach i no-
szach, aby choć cień przechodzącego Pio-
tra padł na któregoś z nich. Także z miast 
sąsiednich zbiegały się wielkie rzesze do 
Jeruzalem, znosząc chorych i dręczonych 
przez duchy nieczyste, a wszyscy doznawali 
uzdrowienia.

Psalm: Ps 118

Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny.

Drugie czytanie  (Ap 1, 9-11a.12-13.17-19)

Ja, Jan, wasz brat i współuczestnik w ucisku 
i królestwie, i wytrwaniu w Jezusie, byłem 
na wyspie, zwanej Patmos, z powodu sło-
wa Bożego i świadectwa Jezusa. Doznałem 
zachwycenia w dzień Pański i posłysza-
łem za sobą potężny głos, jak gdyby trąby 
mówiącej: «Co widzisz, napisz w księdze i 
poślij siedmiu Kościołom: do Efezu, Smyr-
ny, Pergamonu, Tiatyry, Sardes, Filadelfii i 
Laodycei». I obróciłem się, by patrzeć, co 
to za głos do mnie mówił; a obróciwszy 
się, ujrzałem siedem złotych świeczników 
i pośród świeczników kogoś podobnego 
do Syna Człowieczego, przyobleczonego w 
szatę do stóp i przepasanego na piersiach 
złotym pasem. Kiedy Go ujrzałem, do stóp 
Jego padłem jak martwy, a On położył na 
mnie prawą rękę, mówiąc: «Przestań się lę-
kać! Ja jestem Pierwszy i Ostatni, i Żyjący. 
Byłem umarły, a oto jestem żyjący na wieki 
wieków i mam klucze śmierci i Otchłani.

 Napisz więc to, co widziałeś i co jest, i co 
potem musi się stać». Można odmawiać 
sekwencję: Niech w święto radosne Pas-
chalnej Ofiary

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Uwierzyłeś, Tomaszu, bo Mnie ujrzałeś; bło-
gosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli.

Alleluja, Alleluja, Alleluja



29 kwietnia (poniedziałek): 
Święto św. Katarzyny ze Sieny, dziewicy  
i doktor Kościoła, patronki Europy
30 kwietnia (wtorek): 
Uroczystość św. Grzegorza, patrona Anglii
01 maja (środa): 
Wsp. św. Józefa, rzemieślnika
02 maja (czwartek): Wsp. św Atanazego, 
biskupa i doktora Kościoła
03 maja (piątek): Uroczystość św. Filipa  
i Jakuba, apostołów

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 wy-
niosła £5,795.10 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

Kalendarz liturgicznyDeklaracje 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. 

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

Rocznica I komunii św.

Z radością informujemy, że właśnie mija 
rok kiedy w naszym Kościele została od-
prawiona pierwsza taka Msza św. Od tego 
czasu byliśmy świadkami uzdrowień 
naszych dusz i ciał. Usłyszeliśmy kilka 
pięknych świadectw cudów Bożych. 
Serdecznie zapraszamy w poniedziałek  
29.04 o godz. 19:30 na kolejne spotkanie 
z żywym Bogiem.  Po Mszy św. będziemy 
trwali na modlitwie adorując Najświęt-
szy  Sakrament, prosząc Pana Jezusa o 
Jego dary. Prosimy, abyście informowali 
o tym wydarzeniu Waszych najbliższych 
i wszystkich potrzebujących. 

Msza św. 
z modlitwą o uzdrowienie

Opowieść 
pielgrzyma 

Rozdział II
Rycerz Boży (1522)
Z Loyoli do Nawarrety 
(koniec lutego 1522)  

14. W tej drodze miał przygodę,  
o której dobrze będzie opowiedzieć  
w tym celu, aby lepiej można było zro-
zumieć, jak Pan nasz postępował z tą 
duszą ślepą jeszcze, chociaż ożywioną 
wielkimi pragnieniami służenia Bogu 
na wszelki sposób wedle tego, co już 
znała i uważała za dobre. Postanowił 
więc praktykować wielkie umartwie-
nia nie tyle dla wynagrodzenia za swe-
grzechy, ile raczej dla przypodobania 
się Bogu i uradowania go. Odczuwał 
tak wielki wstręt do swych przeszłych 
grzechów i tak żywe pragnienie doko-
nywania wielkich rzeczy dla miłości 
Boga, że aczkolwiek nie był dufny  
w odpuszczenie swoich grzechów, to 
jednak niewiele poświęcał im uwagi 
w swoich zamiarach pokutnych. I tak 
kiedy sobie przypomniał jakąś poku-
tę, którą czynili święci, postanowił 
czynić ją także, a nawet jeszcze wię-
cej. W takich myślach znajdował całą 
swoją pociechę. Nie zwracał przy tym 
uwagi na żadne rzeczy wewnętrzne, 
nie pojmował też, czym jest pokora, 
ani miłość, ani cierpliwość, ani roz-
tropność, która kieruje tymi cnotami 
i utrzymuje je we właściwej mierze.
Jedynym jego zamiarem było doko-
nywać tych wielkich dzieł i czynów 
zewnętrznych, ponieważ tak czynili 
święci dla chwały Boga; nie zważał też 
na żadne szczegółowe okoliczności  
i nie brał ich w rachubę.

Inigo

Pierwszy Piątek Miesiąca
Adoracja Najświętszego Sakramentu  od  
godz. 10:30 do 11:30 oraz od godz. 19:00 
do 20:00. Możliwość spowiedzi w języku 
polskim i angielskim od godz. 19:00. 

Odwiedziny chorych
W każdy I piątek miesiąca. Jest to możli-
wość spowiedzi i przyjęcia Komunii świę-
tej. Zainteresowanych prosimy o kontakt. 
Jeśli jest taka potrzeba, po wcześniej-
szym uzgodnieniu terminu, odwiedzamy 
również chorych w szpitalu.

Zmiana tajemnic różańca
odbędzie się w niedzielę 05.05 po Mszy 
św. wieczornej. 

Grupa młodych
spotyka się we wtorki o godz. 19:00. 
Wszelkie informacje u Rafała Kasperko-
wicza 07713 139923.

Skarbonka wielkopostna
Przez cały okres Wielkiego Postu na nie-
dzielnych Mszach św. towarzyszły nam 
pluszowe skarbonki: świnka Klementyn-
ka i baranek Faustynek. Dzięki hojności 
dzieci udało sie zgromadzić kwotę w wy-
sokości £646,28. Środki te zostaną prze-
znaczone na pomoc dla bezdomnych. 
Dziękujemy!


