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1 kwietnia 2018Liturgia Słowa 1.04
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 zobaczyła 
kamień odsunięty od grobu. Pobiegła 
więc i przybyła do Szymona Piotra i do 
drugiego ucznia, którego Jezus miłował, 
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 razem, 
lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i 
przybył pierwszy do grobu. A kiedy się 
nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże 
nie wszedł do środka.
Nadszedł potem także Szymon Piotr, idą-
cy za nim. Wszedł on do wnętrza grobu 
i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która 
była na Jego głowie, leżącą nie razem z 
płótnami, ale oddzielnie zwiniętą na jed-
nym 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
Ref.: W tym dniu wspaniałym wszyscy 
się weselmy.
Drugie czytanie: Kol 3, 1-4

Liturgia Słowa 2.04 
Poniedziałek,  
w oktawie Wielkanocnej

Ewangelia (Mt 28, 8-15) 
Gdy anioł przemówił do niewiast, one po-
spiesznie oddaliły się od grobu z bojaźnią 
i wielką radością i biegły oznajmić to Jego 
uczniom.
A oto Jezus stanął przed nimi i rzekł: «Wi-
tajcie». 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 arcykapła-
nów o wszystkim, co zaszło. Ci zebrali się 
ze starszymi, a po naradzie dali żołnierzom 
sporo pieniędzy i rzekli: «Rozpowiadajcie 
tak: Jego uczniowie przyszli w nocy i wy-
kradli 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 
pouczono. I tak rozniosła się ta pogłoska 
między Żydami i trwa aż do dnia dzisiej-
szego.

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



rocznica i komunii św. 
13 maja o godz. 13:30 Msza Święta Rocznicy Pierwszej Komunii Świętej. 

Witamy wszystkich przybyłych 
do naszego kościoła i do naszej wspólnoty 
parafialnej! Parafia św. Ignacego, to miejsce, 
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 z poprzedniej niedzieli wyniosła 
£1,847.78, wszystkim serdecznie dziękuje-
my za złożone ofiary.

Odwiedziny chorych w każdy  
I piątek miesiąca. Jest to dla nich możliwość 
spowiedzi i  przyjęcia Komunii świętej. Za-
interesowanych prosimy o kontakt. Jeśli jest 
taka potrzeba, po wcześniejszym uzgodnie-
niu terminu odwiedzamy również chorych w 
szpitalu.

Kancelaria parafialna
czwartek 9:00 - 10:30
piątek 19:00 - 20:00

W najbliższym czasie kancelaria będzie nie-
czynna: w Wielki Piątek 30.03 oraz w czwar-
tek 5.04 i piątek 6.04. Intencje mszalne i for-
mularze zgłoszeniowe przed spotkaniem w 
kancelarii, po każdej Mszy św. W sprawach 
pilnych prosimy o kontakt e-mailowy lub te-
lefoniczny.

śluby zakonne W niedzielę 8 kwietnia na Eucharystii o godz. 19.30 o. Bogdan 
Leśniak złoży uroczystą profesję zakonną. Serdecznie zapraszamy parafian do uczestnictwa w 
tym ważnym dla Niego wydarzeniu.

święto wspólnoty 13-14.04 odbedzie się święto Wspólnoty u Przyjaciela. Jest to spot-
kanie otwarte dla wszystkich. W tym roku naszymi gośćmi będą o. Paweł Sawiak SJ ze Wspól-
noty Mocni w Duchu oraz Jakub Tomalak z Kalisza. Więcej informacji i zapisy na stronie  
www.stignatius.pl oraz u Kasi 07424 218413.

Oto jest dzień, który Pan uczynił: radujmy się w nim i weselmy. Powyższe słowa z dzisiejszego 
psalmu wprowadzają nas w sposób szczególny w atmosferę niedzieli zmartwychwstania Pań-
skiego oraz całego okresu wielkanocnego. Na czym polega radość tego czasu? Przede wszystkim 
cieszymy się, że Chrystus z miłości do nas prawdziwie zmartwychwstał oraz pokonał śmierć i 
grzech. Fakt ten sprawia, że wraz ze Zmartwychwstałym Panem my także możemy pokonać 
wszelkie nasze słabości, nałogi, ograniczenia i przeciwności. Kto może doświadczyć radości 
wielkanocnej? Zapewne każdy, kto jest otwarty na szukanie okruchów Bożej obecności w swo-
im życiu. Warto zaznaczyć, że wiary radosnej nie można wyuczyć się z książek, ponieważ praw-
dziwa radość ze zmartwychwstania Pana Jezusa jest doświadczeniem płynącym z osobistego 
spotkania Boga żywego.
 
Czy naprawdę wierzysz, że Chrystus prawdziwie zmartwychwstał i jest obecny w Twoim życiu? 
Jeśli tak, jaki to ma wpływ na dokonywane przez ciebie wybory? A jeśli nie, to Zmartwychwstały 
Pan zaprasza Cię dzisiaj, abyś przyszedł do Niego i powierzył Mu twój brak wiary, bezradność, 
cierpienie, samotność i utrudzenie. Chrystus Zmartwychwstały miłością miłosierną jest w sta-
nie wszystko przemienić, wzmocnić i uświęcić, nawet to, co wydaje się po ludzku niemożliwe. 
Dlatego też w duchu powyższych słów, my duszpasterze, z całego serca życzymy Wam, aby okres 
Wielkanocny był czasem obfitującym w łaski Pana oraz pełen dobroci, miłości i pokoju. Rado-
snego Alleluja!

1 kwietnia Niedziela Zmartwychwstania
Msza święta tylko o godz. 13:30  

2 kwietnia Poniedziałek Wielkanocny
Msza święta tylko o godz. 11:00

8 kwietnia Niedziela Miłosierdza 
Bożego

Spowiedź: 12:45 - 13:15
Msza św. z udziałem dzieci - 13.30 

Spowiedź: 18:15 - 19:15
Msza św. o godz. 19.30

dziękujemy za zangażowanie i po-
moc w przygotowaniu i przeprowadzeniu 
liturgii Triduum Paschalengo oraz wspólnych 
spotkań. Bez Was nie byłaby możliwa reali-
zacja wielu przedsięwzięć, które towarzyszyły 
nam w tych dniach.  

niedziela miłosierdzia 
8 kwietnia o godz. 15:00 odbędzie się Godzina 
Miłosierdzia. Zapraszamy do wspólnej mo-
dlitwy Koronką do Miłosierdzia Bożego. Bę-
dziemy wypraszać łaski dla nas i całego świata. 
Modlitwa będzie prowadzona w języku pol-
skim, angielskim i hiszpańskim. 

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 
czasie której będzie możliwość spowiedzi w języku 
polskim i angielskim. 

Msze święte po polsku 
w każdą niedzielę:

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

Spowiedź po polsku
w niedzielę: 12:45–13:15 i 18:15–19:15

nadzwyczajni szafarze 
w miesiącu kwietniu nie będą mieli swojego spot-
kania. 

rekolekcje internetowe „Walking with the Risen Lord: New Creation – Wędru-
jąc ze Zmartwychwstałym Panem: Nowe Stworzenie”. Pod tym hasłem, od 28 kwietnia do 19 
maja, jezuici organizują internetowe rekolekcje dla młodych między 20 a 30 rokiem życia. Pra-
gnieniem orgaznizatorów jest, aby rekolektanci pogłębili osobistą relację ze Zmartwychwstałym 
Panem. Liczba uczestników jest ograniczona. Polska społeczność ma tylko dwa zaproszenia. 
Warunkiem uczestnictwa w tych rekolekcjach jest dobra znajomość języka angielskiego. Kto 
pierwszy zgłosi się do o. Mateusza lub o. Bogdana ten będzie zapisany. Czas tych rekolekcji może 
być też dobrą okazją do nawiązania kontaktów z ludźmi nie tylko z naszej parafii, ale z całego 
dekanatu Haringay. Serdecznie zapraszamy do udziału w tym fascynującym przedsięwzięciu!


