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Pierwsze Czytanie (Dz 9, 26-31)

Kiedy Szaweł przybył do Jeruzalem, próbo-
wał przyłączyć się do uczniów, lecz wszyscy 
bali się go, nie wierząc, że jest uczniem. Do-
piero Barnaba przygarnął go i zaprowadził 
do apostołów, i opowiedział im, jak w dro-
dze Szaweł ujrzał Pana, który przemówił 
do niego, i z jaką siłą przekonania wystę-
pował w Damaszku w imię Jezusa. Dzięki 
temu przebywał z nimi w Jerozolimie, z siłą 
przekonania przemawiając w imię Pana. 
Przemawiał też i rozprawiał z hellenistami, 
którzy usiłowali go zgładzić. Bracia jednak, 
dowiedziawszy się o tym, odprowadzili go 
do Cezarei i wysłali do Tarsu. A Kościół 
cieszył się pokojem w całej Judei, Galilei i 
Samarii. Rozwijał się i żył bogobojnie, i ob-
fitował w pociechę Ducha Świętego.

Alleluja, alleluja, alleluja
Trwajcie we Mnie, a Ja w was trwać będę.
Kto trwa we Mnie, przynosi owoc obfity.
Alleluja, alleluja, alleluja

Psalm 22
Będę Cię chwalił w wielkim zgromadzeniu 

Ewangelia (J 15, 1-8)
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Ja 
jestem prawdziwym krzewem winnym, 
a Ojciec mój jest tym, który go uprawia. 
Każdą latorośl, która nie przynosi we Mnie 
owocu, odcina, a każdą, która przynosi 
owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc ob-
fitszy. Wy już jesteście czyści dzięki słowu, 
które wypowiedziałem do was. Trwajcie we 
Mnie, a Ja w was będę trwać. Podobnie jak 
latorośl nie może przynosić owocu sama 
z siebie – jeżeli nie trwa w winnym krze-
wie – tak samo i wy, jeżeli we Mnie trwać 
nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, 
wy – latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja 
w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ 
beze Mnie nic nie możecie uczynić. Ten, 
kto nie trwa we Mnie, zostanie wyrzucony 
jak winna latorośl i uschnie. Potem ją zbie-
rają i wrzucają w ogień, i płonie. Jeżeli we 
Mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, 
to proście, o cokolwiek chcecie, a to wam 
się spełni. Ojciec mój przez to dozna chwa-
ły, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie 
się moimi uczniami».

Drugie czytanie  (1 J 3, 18-24)

Dzieci, nie miłujmy słowem i językiem, ale 
czynem i prawdą. Po tym poznamy, że je-
steśmy z prawdy, i uspokoimy przed Nim 
nasze serca. A jeśli serce oskarża nas, to 
przecież Bóg jest większy niż nasze serca 
i zna wszystko. Umiłowani, jeśli serce nas 
nie oskarża, to mamy ufność w Bogu, a o 
co prosić będziemy, otrzymamy od Niego, 
ponieważ zachowujemy Jego przykazania 
i czynimy to, co się Jemu podoba. Przyka-
zanie zaś Jego jest takie, abyśmy wierzyli w 
imię Jego Syna, Jezusa Chrystusa, i miłowa-
li się wzajemnie tak, jak nam nakazał. Kto 
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wypełnia Jego przykazania, trwa w Bogu, a 
Bóg w nim; a to, że trwa On w nas, poznaje-
my po Duchu, którego nam dał.



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.

Kalendarz liturgiczny
30 kwietnia (poniedziałek) w Polsce:
Wsp.  św. Piusa V, papieża
1 maja (wtorek):
Wsp. św. Józefa, rzemieślnika
2 maja (środa):
Wsp. św. Atanazego, biskupa i doktora Kościoła
3 maja (czwartek):
Ur. Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski
4 maja (piątek):
Wsp. św. Floriana, męczennika

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.  

„Dzieci, nie miłujemy słowem i językiem, ale czynem i prawdą! Po tym poznamy, że jesteśmy z 
prawdy, i uspokoimy przed Nim nasze serce”. Powyższe słowa z pierwszego listu św. Jana Apostoła 
porządkują właściwe rozumienie istoty miłości chrześcijańskiej. Doskonale wiemy, że możemy 
wiele mówić o miłości, być nawet specjalistami w tej dziedzinie, ale tak naprawdę nią nie żyć. Nie 
jest ją może łatwo zrozumieć w dzisiejszym świecie, ponieważ żyjemy w czasach naznaczonych 
egoizmem i konsumpcją.
A zatem, na czym polega miłość w duchu ewangelicznym? Przede wszystkim nie możemy jej redu-
kować do pięknych i wzniosłych słów, ale ma ona wyrażać się w konkretnych czynach budowanych 
na prawdzie. Niewątpliwie najpiękniejsza jej definicja zawarta jest w „Hymnie o Miłości” św. Paw-
ła Apostoła w pierwszym liście do Koryntian. Genialnie dostrzega on, że „miłość jest cierpliwa, 
łaskawa, nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą, nie dopuszcza się bezwstydu, nie 
szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego, nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz 
współweseli się z prawdą”.
Wobec tego kto jest w stanie żyć tak pojmowaną miłością? Warto zauważyć, że miłość chrześci-
jańska ma swoje źródło i korzenie w samym Bogu. Dlatego też Pan Jezus w dzisiejszej Ewangelii 
zapewnia nas, że każdy kto trwa w Nim jest zdolny by prawdziwie kochać oraz wydawać owoce 
pięknej miłości wyrażającej się przede wszystkim przez czyn i prawdę. Może warto w świetle dzi-
siejszego Słowa Bożego Może warto w świetle dzisiejszego Słowa Bożego spojrzeć głębiej na kon-
dycję swojej miłości. Czy wyraża się ona bardziej w słowach, czy poprzez czyny?
Panie Jezu wypełnij mnie Twoją miłością, abym był zdolny kochać czynem i prawdą!

o. Bogdan Leśniak SJ

randka małżeńska Zapraszamy małżeństwa na specjalnie przygotowane dla 
nich spotkanie. W czasie wieczoru 3 maja od godz. 19.00 będzie możliwość porozmawiania, 
spędzenia wspólnie czasu oraz zagrania w Grę Małżeńską. Z powodu ograniczonej ilości miejsc 
prosimy, aby zgłoszenia kierować na adres e-mail: stignatiuspl@gmail.com.

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

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. 

o uzdrowienie W najbliższy po-
niedziałek o g. 19:30 rozpoczynamy w naszym 
duszpasterstwie Msze święte z modlitwą o uzdro-
wienie. Po Mszy św. będziemy trwali na modlitwie 
adorując Najświętszy  Sakrament, prosząc Pana Je-
zusa o Jego dary. Podczas czuwania zachęcamy do 
skorzystania z modlitwy wstawienniczej. Ufamy, 
że ostatanie poniedziałki miesiąca staną się szcze-
gólnym czasem spotkania ze zmartwychwstałym 
Jezusem. 

msza święta z modlitwą 

msza w intencji ojczyzny 
we czwartek 3.05 w Uroczystość Najświętszej 
Maryi Panny Królowej Polski, Głównej Pa-
tronki Polski, o godzinie 19.30. Zapraszamy na 
Eucharystię. 

festyn rodzinny
Duszpasterstwo Małżeństw wraz z wolontariuszami zaprasza na Family Fun Day w niedzielę, 
13 maja od 14:30 do 18:00. W czasie festynu wiele atrakcji: grill, gorące dania i desery, loteria, 
zajęcia sportowe i artystyczne dla dzieci i dorosłych, malowanie twarzy oraz śpiewy i tańce. 
Prosimy o kontakt osoby, które mogą przygotować fanty na loterie i ciasta. Kontakt: Wiola  tel. 
07403 402400. Zapraszamy serdecznie wszystkich parafian i znajomych.


