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Pierwsze Czytanie (Dz 4, 32-35)

Jeden duch i jedno serce ożywiały wszyst-
kich, którzy uwierzyli. Żaden nie nazywał 
swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli 
wspólne. Apostołowie z wielką mocą świad-
czyli o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, a 
wielka łaska spoczywała na wszystkich. 
Nikt z nich nie cierpiał niedostatku, bo 
właściciele pól albo domów sprzedawali je i 
przynosili pieniądze uzyskane ze sprzedaży, 
i składali je u stóp apostołów. Każdemu też 
rozdzielano według potrzeby.

Chwała Tobie, Królu wieków

Uwierzyłeś, Tomaszu, bo Mnie ujrzałeś;
błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli.

Chwała Tobie, Królu wieków

Psalm 118
Ref.: Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny

Ewangelia (J 20, 19-31)
Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam 
gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były 
zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł 
Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: «Po-
kój wam!» A to powiedziawszy, pokazał im 
ręce i bok. Uradowali 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 Dwuna-
stu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, 
kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie 
mówili do niego: «Widzieliśmy Pana!» Ale 
on rzekł do nich: «Jeżeli na rękach Jego nie 
zobaczę 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, sta-
nął pośrodku i rzekł: «Pokój wam!» Następ-
nie 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!» Powiedział mu 
Jezus: «Uwierzyłeś dlatego, że Mnie ujrzałeś? 
Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwie-
rzyli». I wiele innych znaków, których nie 
zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec 
uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzy-
li, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, 
i abyście wierząc, mieli życie w imię Jego.

Drugie czytanie  (1 J 5, 1-6)

Najmilsi: Każdy, kto wierzy, że Jezus jest 
Mesjaszem, z Boga się narodził; i każdy 
miłujący Tego, który dał życie, miłuje rów-
nież tego, kto życie od Niego otrzymał. Po 
tym poznajemy, że miłujemy dzieci Boże, 
gdy miłujemy Boga i wypełniamy Jego 
przykazania, albowiem miłość względem 
Boga polega na spełnianiu Jego przykazań, 
a przykazania Jego nie są ciężkie. Wszyst-
ko bowiem, co z Boga zrodzone, zwycię-
ża świat; tym właśnie zwycięstwem, które 
zwyciężyło świat, jest nasza wiara. A któż 
zwycięża świat, jeśli nie ten, kto wierzy, 
że Jezus jest Synem Bożym? Jezus Chry-
stus jest Tym, który przyszedł przez wodę 
i krew, i Ducha, nie tylko w wodzie, lecz w 
wodzie i we krwi. Duch daje świadectwo, 
bo Duch jest prawdą. Czytania na następną niedzielę
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rocznica i komunii św. 
13 maja o godz. 13:30 Msza Święta Rocznicy Pierwszej Komunii Świętej. 

Kolekta w okresie świątecznym wyniosła 
£3,289.41, wszystkim serdecznie dziękuje-
my za złożone ofiary.

śluby zakonne dziś, 8 kwietnia na Eucharystii o godz. 19.30 o. Bogdan Leśniak 
złoży uroczystą profesję zakonną. Serdecznie zapraszamy parafian do uczestnictwa w tym waż-
nym dla Niego wydarzeniu.

koperty Osoby, które zadeklarowały chęć składania ofiar na rzecz parafii w kopertach, 
mogą odebrać swoje pudełka w domu parafialnym. Jednocześnie informujemy, że cały czas można 
zgłaszać chęć do podjęcia zobowiązania na rzecz naszej parafii przez stałe zlecenie, deklaracje Gift 
Aid lub cotygodniowe koperty. Jest to ważny element wspierania naszej parafii, która cały czas stara 
się znaleźć płynność finansową. Deklaracje dostępne są z tyłu kościoła, a jeśli potrzebujesz więcej 
informacji, prosimy o kontakt z o. Mateuszem.

niedziela miłosierdzia 
dziś, 8 kwietnia o godz. 15:00 odbędzie się 
Godzina Miłosierdzia. Zapraszamy do wspól-
nej modlitwy Koronką do Miłosierdzia Boże-
go. Będziemy wypraszać łaski dla nas i całego 
świata. Modlitwa będzie prowadzona w języku 
polskim, angielskim i hiszpańskim. 

rekolekcje internetowe „Walking with the Risen Lord: New Creation 
– Wędrując 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. 
Pragnieniem organizatorów jest, aby rekolektanci pogłębili osobistą relację ze Zmartwychwsta-
łym Panem. Liczba uczestników jest ograniczona. Polska społeczność ma tylko dwa zaprosze-
nia. 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 Haringey. Serdecznie zapraszamy do udziału w tym fascynującym przedsięwzięciu!

sprzątanie kościoła
w piątek (13.04) 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.

zwiastowanie  pańskie
w poniedziałek (9.04). Uroczystość, którą zwy-
kle obchodzimy 25.03 została przeniesiona na 
najbliższy poniedziałek ze względu na obcho-
dy Wielkiego Tygodnia. Msze św. w tym dniu o 
godz. 10.00 i 18.30 w j. angielskim. 

„wspólnota u przyjaciela”  
zaprasza w poniedziałek 9.04 o godz. 19.30 na 
Adorację. Od godz. 19.00 posługiwać będzie 
diakonia modlitwy wstawienniczej. 

Kalendarz liturgiczny
9 kwietnia (poniedziałek):
Uroczystość Zwiastowania Pańskiego
13 kwietnia (piątek):
Wsp. św. Marcina, papieża

wizytacja prowincjała
W najbliższych dniach będziemy gościć  
o. Prowincjała Tomasza Ortmanna SJ, prosimy 
o modlitwę, aby to był dobry czas dla naszej 
wspólnoty.

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

Odwiedziny chorych w każdy  
I piątek miesiąca. Jest to możliwość spowiedzi 
i  przyjęcia Komunii świętej. Zainteresowa-
nych prosimy o kontakt. Jeśli jest taka potrze-
ba, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu, 
odwiedzamy również chorych w szpitalu.

Nowo przybyłym  do naszej parafii,  
a także tym parafianom, 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.

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

Msze święte po polsku 
w każdą niedzielę:

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

Kancelaria parafialna
czwartek 9:00 - 10:30
piątek 18:00 - 19:00

Intencje mszalne można rezerwować po każdej 
Mszy św.  

święto wspólnoty 13-14.04 odbędzie się Święto Wspólnoty u Przyjaciela. To 
ostatnie dni, żeby zapisać się na warsztaty modlitwy i śpiewu uwielbienia, które rozpoczną się w 
piątek wieczorem. Warsztat modlitwy uwielbienia poprowadzi o. Paweł Sawiak SJ ze wspólnoty 
Mocni w Duchu z Łodzi, a Warsztat muzyczny poprowadzi Jakub Tomalak z Kalisza.
Na Święto Wspólnoty i na warsztaty zapraszamy nie tylko członków naszej Wspólnoty, ale wszyst-
kich, którzy są naszymi przyjaciółmi, a także tych, którzy chcą nas poznać lub pogłębić swoją wiarę. 
Osoby, które nie mogą wziąć udziału w warsztatach zapraszamy w sobotę od godziny 15.00 na 
Blackhorse Rd. O godzinie 19.00 zapraszamy na Mszę św. z modlitwą o uzdrowienie. 
Adresy wydarzeń:
Piątek, St Ignatius Church, 27 High Road, London N15 6 ND. Sobota od godz. 15.00 oraz Msza 
św. Sala przy St Patrick’s Catholic Primary School, 1 Longfield Ave, London E17 7DP (wejście od 
Blackhorse Rd).
Zapisy: (pomogą nam zaplanować odpowiednie miejsca na warsztaty i ilość posiłków) e-mail:  
wup.stignatius[at]gmail.com lub telefonicznie/SMS: Kasia 07424 218413. 
Więcej informacji i szczegółowy program można znaleźć na stronie internetowej: stignatius.pl.


