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Liturgia Słowa
Pierwsze Czytanie (Dz 3, 13-15. 17-19)

Piotr powiedział do ludu: «Bóg Abrahama, 
Izaaka i Jakuba, Bóg ojców naszych wsła-
wił Sługę swego, Jezusa, wy jednak wydali-
ście Go i zaparliście się Go przed Piłatem, 
gdy postanowił Go uwolnić. Zaparliście się 
Świętego i Sprawiedliwego, a wyprosiliście 
ułaskawienie dla zabójcy. Zabiliście Dawcę 
życia, ale Bóg wskrzesił Go z martwych, cze-
go my jesteśmy świadkami. Lecz teraz wiem, 
bracia, że działaliście w nieświadomości, 
tak samo jak zwierzchnicy wasi. A Bóg w 
ten sposób spełnił to, co zapowiedział przez 
usta wszystkich proroków, że Jego Mesjasz 
będzie cierpiał. Pokutujcie więc i nawróćcie 
się, aby grzechy wasze zostały zgładzone».

Alleluja, alleluja, alleluja
Panie Jezu, daj nam zrozumieć Pisma,
niech pała nasze serce, gdy do nas mówisz.
Alleluja, alleluja, alleluja

Psalm 4
Wznieś ponad nami światłość Twoją, Panie
Kiedy Cię wzywam, odpowiedz mi, Boże, 
który wymierzasz mi sprawiedliwość.
Tyś mnie wydźwignął z utrapienia, 
zmiłuj się nade mną i wysłuchaj moją modlitwę.

Wznieś ponad nami światłość Twoją, Panie

Wiedzcie, że godnym podziwu czyni Pan 
swego wiernego, 
Pan mnie wysłucha, gdy będę Go wzywał.
Spokojnie zasypiam, kiedy się położę, 
bo tylko Ty jeden, Panie, pozwalasz mi 
żyć bezpiecznie.

Wznieś ponad nami światłość Twoją, Panie

Ewangelia (Łk 24, 35-48)
Uczniowie opowiadali, co ich spotkało w 
drodze i jak poznali Jezusa przy łamaniu 
chleba. A gdy rozmawiali o tym, On sam 
stanął pośród nich i rzekł do nich: «Pokój 
wam!» Zatrwożonym i wylękłym zdawało 
się, że widzą ducha. Lecz On rzekł do nich: 
«Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wąt-
pliwości budzą się w waszych sercach? Po-
patrzcie na moje ręce i nogi: to Ja jestem. 
Dotknijcie Mnie i przekonajcie się: duch 
nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że Ja 
mam». Przy tych słowach pokazał im swoje 
ręce i nogi. Lecz gdy oni z radości jeszcze 
nie wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł do 
nich: «Macie tu coś do jedzenia?» Oni podali 
Mu kawałek pieczonej ryby. Wziął i spożył 
przy nich. Potem rzekł do nich: «To właśnie 
znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy 
byłem jeszcze z wami: Musi się wypełnić 
wszystko, co napisane jest o Mnie w Pra-
wie Mojżesza, u Proroków i w Psalmach». 
Wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli 
Pisma. I rzekł do nich: «Tak jest napisane: 
Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia 
zmartwychwstanie; w imię Jego głoszone 
będzie nawrócenie i odpuszczenie grze-
chów wszystkim narodom, począwszy od 
Jeruzalem. Wy jesteście świadkami tego».

Drugie czytanie  (1 J 2, 1-5)

Dzieci moje, piszę do was, żebyście nie 
grzeszyli. Jeśliby nawet ktoś zgrzeszył, 
mamy Rzecznika u Ojca – Jezusa Chrystu-
sa sprawiedliwego. On bowiem jest ofiarą 
przebłagalną za nasze grzechy, i nie tylko za 
nasze, lecz również za grzechy całego świa-
ta. Po tym zaś poznajemy, że Go znamy, 
jeżeli zachowujemy Jego przykazania. Kto 
mówi: «Znam Go», a nie zachowuje Jego 
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przykazań, ten jest kłamcą i nie ma w nim 
prawdy. Kto zaś zachowuje Jego naukę, w 
tym naprawdę miłość Boża jest doskonała.



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

Kolekta w okresie świątecznym wyniosła 
£875.53, wszystkim serdecznie dziękujemy 
za złożone ofiary.

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.

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!

„wspólnota u przyjaciela”  
zaprasza w poniedziałek 16.04 o godz. 19.30 na 
wspólną modlitwę i czytanie Słowa Bożego. Od 
godz. 19.00 posługiwać będzie diakonia mod-
litwy wstawienniczej. 

Kalendarz liturgiczny
21 kwietnia (sobota):
Wsp. św. Anzelma, biskupa i doktora Kościoła

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.  

dziękujemy za pomoc w sprzą-
taniu kościoła tym, którzy w miniony piątek 
brali w nim udział. Zapraszamy do udziału w 
tej posłudze dla naszej Wspólnoty Parafialnej. 

dziękuję  i wyrażam swoją wdzięczność 
wszystkim, którzy w ubiegłą niedzielę uczest-
niczyli we Mszy św., podczas której złożyłem 
uroczystą profesję zakonną. W sposób szczegól-
ny dziekuję tym, którzy bezinteresownie zaan-
gażowali się oraz włożyli wiele serca, pracy i tru-
du, by przygotować piękną oprawę liturgiczną, 
smaczne posiłki oraz dekorację kościoła i auli. 
Jeszcze raz wszystkim z serca dziękuję za tak lic- dziękuję za tak lic-
zne uczestnictwo, życzliwość, bliskość, a przede 
wszystkim za modlitwę zanoszoną w moich in-
tencjach. o. Bogdan.

róża różańca Rodziców za 
Dzieci będzie miała Mszę świętą w Małej Ka-
plicy w III środę miesiąca, tj. 18.4 o godz. 19.30.

apostolat społeczny W 
piątek 20.04 o godz. 13.00 zapraszamy an Mszę 
św. dla bezdomnych i potrzebujących. W spo-
sób szczególny będziemy modlić się także za 
Katarzynę Wójcik, koordynatorkę apostolatu 
społecznego w naszej parafii, która tego dnia 
obchodzić będzie swoje urodziny. 

„Pokój wam!”. To Jezusowe pozdrowienie z dzisiejszej Ewangelii w sposób szczególny wybrzmiewa 
w okresie wielkanocnym. Wiemy, że po męce i śmierci Pana Jezusa uczniowie byli zalęknieni, stra-
cili poczucie bezpieczeństwa oraz ich życie zostało przeniknięte obawą przed tym, co się jeszcze 
może wydarzyć. To doświadczenie apostołów nie jest nam również obce. My także zmagamy się z 
różnego rodzaju lękami, obawami o siebie, niepewnością jutra oraz nieufnością wobec Boga i lu-
dzi. Pragnienie pokoju w sposób naturalny jest wpisane w serce człowieka. Dlatego też w trudnych 
chwilach szukamy pocieszenia, wsparcia oraz zrozumienia.

W tym procesie poszukiwania trwałego pokoju bardzo często mylimy go z tak zwanym „świę-
tym spokojem”, który nie wymaga od nas wytężonej pracy i konfrontacji z prawdą. Z pomocą 
przychodzi nam Jezus w dzisiejszej Ewangelii, wyjaśniając na czym polega pokój Boży. Jest on 
doświadczeniem poczucia bezpieczeństwa, nadziei, rozbija zakłamanie, porządkuje nasze życie, 
wprowadza ład i zgodę. Ponadto św. Paweł wymienia pokój jako jeden z owoców Ducha Świętego. 
Tak naprawdę żyjąc pokojem Chrystusowym wprowadzamy obok siebie atmosferę Królestwa Bo-
żego. Niewątpliwie czas wielkanocny jest odpowiednim momentem, aby uczyć się od Chrystusa 
Zmartwychwstałego trwania w pokoju, który ma swe źródło w Bogu.

Dlatego warto zapytać się, jakiego pokoju obecnie doświadczam: Chrystusowego, czy „świętego 
spokoju”? Jeśli dostrzegę, że przeważa „spokój za wszelką cenę”, to powinienem prosić Jezusa, aby 
obdarzył mnie prawdziwym pokojem, a tym samym uczynił mnie świadkiem i narzędziem Boże-
go pokoju w świecie.

o. Bogdan Leśniak SJ


