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Pierwsze Czytanie (Dz 10, 25-26.34-35.44-48)

Kiedy Piotr wchodził, Korneliusz wyszedł 
mu na spotkanie, padł mu do stóp i od-
dał pokłon. Piotr podniósł go ze słowami: 
«Wstań, ja też jestem człowiekiem». Wtedy 
Piotr przemówił: «Przekonuję się, że Bóg 
naprawdę nie ma względu na osoby. Ale w 
każdym narodzie miły jest Mu ten, kto się 
Go boi i postępuje sprawiedliwie». Kiedy 
Piotr jeszcze mówił o tym, Duch Święty 
zstąpił na wszystkich, którzy słuchali na-
uki. I zdumieli się wierni pochodzenia ży-
dowskiego, którzy przybyli z Piotrem, że 
dar Ducha Świętego wylany został także na 
pogan. Słyszeli bowiem, że mówią języka-
mi i wielbią Boga. Wtedy odezwał się Piotr: 
«Któż może odmówić chrztu tym, którzy 
otrzymali Ducha Świętego tak samo jak 
my?» I rozkazał ochrzcić ich w imię Jezusa 
Chrystusa. Potem uprosili go, aby pozostał 
u nich jeszcze kilka dni.

Alleluja, alleluja, alleluja
Jeśli Mnie kto miłuje, 
będzie zachowywał moją naukę,
a Ojciec mój umiłuje go 
i przyjdziemy do niego.
Alleluja, alleluja, alleluja

Psalm 98
Pan Bóg okazał ludom swe zbawienie 

Ewangelia (J 15, 9-17)
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jak 
Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umi-
łowałem. Trwajcie w miłości mojej! Jeśli 
będziecie zachowywać moje przykazania, 
będziecie trwać w miłości mojej, tak jak 
Ja zachowałem przykazania Ojca mego i 
trwam w Jego miłości. To wam powiedzia-
łem, aby radość moja w was była i aby ra-
dość wasza była pełna. To jest moje przy-
kazanie, abyście się wzajemnie miłowali, 
tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma 
większej miłości od tej, gdy ktoś życie swo-
je oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście 
przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co 
wam przykazuję. Już was nie nazywam słu-
gami, bo sługa nie wie, co czyni jego pan, 
ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem 
oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem 
od Ojca mego. Nie wy Mnie wybraliście, ale 
Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na 
to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc 
wasz trwał – aby Ojciec dał wam wszystko, 
o cokolwiek Go poprosicie w imię moje. To 
wam przykazuję, abyście się wzajemnie mi-
łowali».

Drugie czytanie  (1 J 4, 7-10)

Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, ponie-
waż miłość jest z Boga, a każdy, kto miłu-
je, narodził się z Boga i zna Boga. Kto nie 
miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością. 
W tym objawiła się miłość Boga ku nam, 
że zesłał Syna swego Jednorodzonego na 
świat, abyśmy życie mieli dzięki Niemu. W 
tym przejawia się miłość, że nie my umiło-
waliśmy Boga, ale że On sam nas umiłował 
i posłał Syna swojego jako ofiarę przebła-
galną za nasze grzechy.

Czytania na następną niedzielę
VII Niedziela Wielkanocna – Rok B
Pierwsze czytanie: Dz 1, 15-17. 20a. 20c-26
Psalm: Ps 103
Drugie czytanie: 1 J 4, 11-16
Ewangelia: J 17, 11b-19



Kolekta w poprzednią niedzielę wynio-
sła £931.49, na system dzwiękowy zebraliśmy 
dodatkowo £851.50. Wszystkim serdecznie 
dziękujemy za złożone ofiary.

Kalendarz liturgiczny
8 maja (wtorek) w Polsce:
Uroczystość św. Stanisława, bp i męczennika 
głównego Patrona Polski, 
10 maja (czwartek):
Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

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.  

Czytając Ewangelię napotykamy na miejsca, które wydają się zawiłe, nieoczywiste, wyma-
gające od nas zastanowienia. Wydaje mi się, że tak jest w przypadku dzisiejszego fragmentu 
z Ewangelii św. Jana. Jezus mówi o rzeczach niespotykanych nigdzie indziej. Wydaje się, że 
zmienia odwiecznie ustanowione role. Chrystus nie zmienia ich jedynie słowem, ale prze-
miania je swoją osobą, swoim byciem między ludźmi. 
Do dziś w wielu religiach człowiek jest tylko poddanym. Stworzony, by składać ofiary i od-
dawać hołdy. Jako podległy oczekuje wyroków, z którymi nie ma prawa dyskutować. Jego 
opinia nie ma racji bytu, to bogowie realizują się poprzez posiadanie poddanych, posiada-
nie niewolników.  
Chrystus odwraca tę relację! Nie nazywam was sługami, ale przyjaciółmi. W oryginalnym 
tekście słowa te brzmią nawet mocniej: nie nazywam was niewolnikami, ale przyjaciółmi. 
To jest rewolucja Ewangelii! Bóg zwalnia nas z roli poddanego i niewolnika. Zaprasza nato-
miast do przyjaźni. Bardzo chce, abyśmy poznawali Jego pragnienia względem nas, byśmy 
dzielili z Nim nie tylko całe stworzenie dla nas przygotowane, ale także coś o wiele bardziej 
bliskiego i intymnego: miłość. Bóg zaprasza, żebyśmy wspóldzielili z nim uczucia. 
To wymaga od nas zatrzymania i refleksji. Co to wszystko znaczy? Co mi to mówi o Bogu? 
Jak Bóg mi się przedstawia skoro zaprasza mnie do współtworzenia i współodczuwania z 
Nim tego, co najbardziej intymne? Jezus Chrystus przez swoją obecność, śmierć i zmarwy-
chwstanie wynosi nas, ludzi ponad wszelkie stworzenia właśnie dlatego, że mamy dostęp do 
Jego serca. Mamy dostęp do Jego najgłębszej woli: aby wszyscy stanowili jedno, aby wszyscy 
się wzajemnie kochali, co więcej, aby nikt nie był niewolnikiem drugiego, nawet Boga.   
Jak wiele jest trudnych przykazań do zrealizowania, jak wiele jest trudnych zagadnień 
teologicznych, które tudno zrozumieć. Ale jak trudne jest to, co najważniejsze i pierwsze: 
przykazanie miłości i jedności. Niech staje się to dla nas coraz ważniejsze, że mamy mieć 
wspólne myślenie i odczuwanie z Bogiem. 

o. Mateusz Konopiński SJ

festyn rodzinny
Duszpasterstwo Małżeństw wraz z wolontariu-
szami 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, lo-
teria, zajęcia sportowe i artystyczne dla dzie-
ci i dorosłych, malowanie twarzy oraz śpiewy 
i tańce. Prosimy o kontakt osoby, które mogą 
przygotować fanty na loterie i ciasta. Kontakt: 
Wiola  tel. 07863 557894. Zapraszamy serdecz-
nie wszystkich parafian i znajomych.

rada duszpasterstwa 
odbędzie się 8.05 o 19.00. Wszelkie sugestie są 
mile widziane. Można je przekazywać poprzez  
e-mail bądź bezpośrednio do duszpasterzy. 

divine mercy group  Spo-
tkanie koordynacyjne, odbędzie się w ponie-
działek 9.05 o godz. 19.45 w Domu Parafialnym, 
zapraszamy. 

sprzątanie kościoła
w piątek (11.05) 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.

i komunia 2019  Z tyłu kościoła dostępne są formularze dla tych, którzy chcie-
liby uczestniczyć w Katechezie Rodzinnej przygotowującej do I Komunii św. w języku polskim. 
Program ten jest dla dzieci z klas 3 lub starszych. Wypełnione formularze prosimy składać w 
zakrystii lub w kopercie na portierni domu parafialnego. Ilość miejsc jest ograniczona. Zapisy 
kończą się 18.06.2018.Więcej informacji na: www.stignatius.pl lub www.schoolandfamily.org.

„wspólnota u przyjaciela”  
W poniedziałek 7.05 nie będzie spotkania 
Wspólnoty.

duszpasterstwo chorych  Stałą opieką duchową i sakramentalną  
staramy się otoczyć osoby chore i w podeszłym wieku, które z różnych przyczyn nie mogą samo-
dzielnie uczestniczyć w życiu Kościoła. Naszym wspólnym zobowiązaniem jest, aby mieli oni 
możliwość regularnego korzystania z sakramentu pojednania, Komunii św. oraz namaszczenia 
chorych. Prosimy więc, aby informować nas o osobach i potrzebnych dla nich posługach. Sta-
ramy się odwiedzać naszych chorych i w podeszłym wieku parafian w Pierwsze Piątki miesiąca 
i w nagłej potrzebie. Warto pamiętać, że każdy chrześcijanin ma przywilej częstego korzystania 
z sakramentów świętych. Sakramenty mają moc uzdrawiania i umacniania człowieka w każdej 
chwili życia. 


