
Jezus mówiąc o sobie jako o dobrym 
pasterzu pragnie, byśmy widzieli w Nim 

tego, który się troszczy,  
ochrania i nawołuje.

JA JESTEM
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22 kwietnia 2018Liturgia Słowa
Pierwsze Czytanie (Dz 4, 8-12)

Piotr napełniony Duchem Świętym powie-
dział: «Przełożeni ludu i starsi! Jeżeli prze-
słuchujecie nas dzisiaj w sprawie dobro-
dziejstwa, dzięki któremu chory człowiek 
odzyskał zdrowie, to niech będzie wiadomo 
wam wszystkim i całemu ludowi Izraela, 
że w imię Jezusa Chrystusa Nazarejczyka – 
którego wy ukrzyżowaliście, a którego Bóg 
wskrzesił z martwych – że dzięki Niemu ten 
człowiek stanął przed wami zdrowy. On jest 
kamieniem odrzuconym przez was budu-
jących, tym, który stał się głowicą węgła. I 
nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż 
nie dano ludziom pod niebem żadnego in-
nego imienia, przez które moglibyśmy być 
zbawieni».

Alleluja, alleluja, alleluja
Ja jestem dobrym pasterzem
i znam owce moje, a moje Mnie znają.
Alleluja, alleluja, alleluja

Psalm 118
Kamień wzgardzony stał się fundamentem

Dziękujcie Panu, bo jest dobry, 
bo Jego łaska trwa na wieki.
Lepiej się uciekać do Pana, 
niż pokładać ufność w człowieku. 
Lepiej się uciekać do Pana,
niż pokładać ufność w książętach.

Kamień wzgardzony stał się fundamentem

Dziękuję Tobie, że mnie wysłuchałeś 
i stałeś się moim Zbawcą.
Kamień odrzucony przez budujących 
stał się kamieniem węgielnym. 
Stało się to przez Pana i cudem jest w na-
szych oczach.

Kamień wzgardzony stał się fundamentem

Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie, 
błogosławimy wam z Pańskiego domu.
Jesteś moim Bogiem, podziękować chcę Tobie, 
Boże mój, wielbić pragnę Ciebie.

Kamień wzgardzony stał się fundamentem

Ewangelia (J 10, 11-18)
Jezus powiedział: «Ja jestem dobrym pa-
sterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za 
owce. Najemnik zaś i ten, kto nie jest pa-
sterzem, którego owce nie są własnością, 
widząc nadchodzącego wilka, opuszcza 
owce i ucieka, a wilk je porywa i rozprasza; 
najemnik ucieka, dlatego że jest najemni-
kiem i nie zależy mu na owcach. Ja jestem 
dobrym pasterzem i znam owce moje, a 
moje Mnie znają, podobnie jak Mnie zna 
Ojciec, a Ja znam Ojca. Życie moje oddaję 
za owce. Mam także inne owce, które nie są 
z tej zagrody. I te muszę przyprowadzić, i 
będą słuchać głosu mego, i nastanie jedna 
owczarnia, jeden pasterz. Dlatego miłuje 
Mnie Ojciec, bo Ja życie moje oddaję, aby 
je znów odzyskać. Nikt Mi go nie zabiera, 
lecz Ja sam z siebie je oddaję. Mam moc je 
oddać i mam moc je znów odzyskać. Taki 
nakaz otrzymałem od mojego Ojca».

Drugie czytanie  (1 J 3, 1-2)

Najmilsi: Popatrzcie, jaką miłością obda-
rzył nas Ojciec: zostaliśmy nazwani dzieć-
mi Bożymi, i rzeczywiście nimi jesteśmy. 
Świat zaś dlatego nas nie zna, że nie poznał 
Jego. Umiłowani, obecnie jesteśmy dziećmi 
Bożymi, ale jeszcze się nie ujawniło, czym 
będziemy. Wiemy, że gdy się objawi, bę-
dziemy do Niego podobni, bo ujrzymy Go 
takim, jakim jest.

Czytania na następną niedzielę
V Niedziela Wielkanocna – Rok B
Pierwsze czytanie: Dz 9, 26-31
Psalm: Ps 22
Drugie czytanie: 1 J 3, 18-24
Ewangelia: J 15, 1-8



rocznica i komunii św. 
13.05 o godz. 13.30 Msza Święta Rocznicy 
Pierwszej Komunii Świętej. 

Kolekta w okresie świątecznym wyniosła 
£955.95, wszystkim serdecznie dziękujemy 
za złożone ofiary.

„wspólnota u przyjaciela”  
zaprasza w poniedziałek 23.04 o godz. 19.30 na 
wspólną modlitwę i czytanie Słowa Bożego. Od 
godz. 19.00 posługiwać będzie diakonia mod-
litwy wstawienniczej. 

Kalendarz liturgiczny
23 kwietnia (poniedziałek) w Polsce:
Ur. św. Wojciecha, bpa i męczennika, Patrona Polski
25 kwietnia (środa) w Polsce:
Święto św. Marka, ewangelisty

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.  

W czasie Wielkanocnym świętujemy obecność żywego Chrystusa między nami. W niedziel-
nych fragmentach z ewangelii w ostatnich tygodniach słyszeliśmy, jak Jezus wielokrotnie 
mówi do swoich uczniów: „Pokój Wam!”. Wydaje się to pierwszą i najważniejszą informacją 
czasu zmartwychwstania. Pokój, o którym mówi Jezus, to przeciwieństwo lęku, zamieszania 
i ciemności, które wywołuje w nas śmierć i grzech. W tej dynamice dotarliśmy do niedzieli 
„Jezusa Dobrego Pasterza”. Zostajemy w  atmosferze niespotykanej troski Boga o człowieka. 
Pasterza, który dba o tych, których ma, ale także oddaje za nich życie. 
Jeśli spojrzymy na to z perspektywy naszego duszpasterstwa,  możemy dostrzec kilka istotnych 
wskazań. Troska. Jezus rzeczywiście troszczy się, żeby Jemu najbliżsi uwierzyli, że On żyje i 
pokonał śmierć. Troszczy się o nich, bo ich zna. My także wzajemnie się znamy, kojarzymy 
nasze twarze, nasze rodziny, ale czy wzajemnie się o siebie troszczymy? Czy troszczymy się o 
to, by wnosić pokój, mówić z radością o pewności, że Jezus żyje? Głoszenie. Dobry Pasterz jest 
rozpoznawany przez owce po głosie, mówi do nich, zna ich imiona, wie jak wyglądają i czego 
im trzeba. Prawie od początku istnienia naszego duszpasterstwa jest i rozwija się „Wspólnota 
u Przyjaciela”, staramy się usłyszeć głos Chrystusa, ale także odpowiadać na Jego wołanie. Od 
jakiegoś czasu posługujemy nie tylko w naszej społeczności, w ten weekned byliśmy w Ko-
penhadze, bo chcemy dzielić się naszym doświadczeniem Boga żywego. Każdy z nas ma takie 
miejsce, taką grupę ludzi, której może warto głosić Boga. Nie jest to łatwe i wymaga często 
wielu wyrzeczeń. Rozwijajmy jednak swoją relację z Chrystusem poprzez codzienne proste 
gesty zaufania Jego miłości, troskę o obecność na modlitwie i życzliwość do ludzi, wówczas 
głoszenie będzie dla nas coraz bardziej naturalne. Ochrona. Chrystus broniący przed wilkiem 
tym, który zabiera, zabija. Spójrzmy na nasze domy, wspólnoty i całość naszej parafii. Każdy 
przejaw zazdrości, zawiści, braku przebaczenia i akceptacji jest zabieraniem, zabijaniem Bożej 
obecności między nami. Pomyślmy ile jest w nas „wilczych” zachowań i prośmy, aby Chrystus 
nas przed nimi chronił.
Wszyscy jesteśmy powołani do służby w Kościele, wszyscy słyszymy głos Chrystusa. Otwórz-
my nasze myślenie, nasze serca na rzeczywistość, w której Bóg stara się do nas dotrzeć, byśmy 
mogli żyć w jeszcze większej jedności z Nim i innymi.

o. Mateusz Konopiński SJ

rada duszpasterstwa 
odbędzie się 24.04 o 19.00. Wszelkie sugestie są 
mile widziane. Można je przekazywać poprzez e-
-mail bądź bezpośrednio do duszpasterzy. 

parish annual general meating   
Doroczne spotkanie Sprawozdawcze Rady 
Parafialnej odbędzie się we wtorek 24.04  o 
godz. 19.30. Podczas spotkania o. proboszcz 
David Smolira SJ przedstawi raport parafialny 
i zaproponuje plany na przyszłość. Zaprasza-
my do uczestnictwa w spotkaniu. Po wysłu-
chaniu raportu możliwe będą komentarze.

zastępstwo
dziś na Mszy św. o godzinie 13.30 gościmy  
o. Adama Baczewskiego SJ, zastępuje on dusz-
pasterzy, którzy wyjechali do Rzymu i Kopen-
hagi. Prosimy, abyście serdecznie go przyjęli. 

randka małżeńska Zapraszamy małżeństwa na specjalnie przygotowane dla 
nich spotkanie. W czasie tego wieczoru będzie możliwość porozmawiania, spędzenia wspólnie 
czasu oraz będzie także gra małżeńska. Z powodu ograniczonej ilości miejsc prosimy, aby zgło-
szenia kierować na adres e-mail: stignatiuspl@gmail.com.

divine mercy group Spo-
tkanie odbędzie się w środę 25.04. i rozpocznie 
się Mszą św. o godz. 18.30 w kościele. Po Mszy 
św. zapraszamy na nabożeństwo ku czci Bożego 
Miłosierdzia.

specjalna kolekta Za tydzień podczas Mszy św. odbędzie się dodatkowa 
zbiórka pieniędzy przeznaczona na pokrycie kosztów wymiany nagłośnienia w naszym koście-
le. Aby pokryć koszty inwestycji potrzebujemy jeszcze £20 000. Mamy nadzieję, że każdy z Was 
zwrócił uwagę na różnicę jaka jest w nagłośnieniu naszego kościoła. Mamy jeszcze do dokoń-
czenia kilka drobnych rzeczy. Jeśli ktoś chciałby nas poinformować o jakimś dyskomforcie lub 
trudności, będziemy bardzo wdzięczni. 


