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Noc Zmartwychwstania Chrystusa. Noc, która 
przemienia wszystko. Sam Zbawieciel daje nam  
życie, wolność, radość i wiele łask, których 
poznawania wciąż się uczymy. Noc stała sie dla 
nas dniem, abyśmy śpiewali radosne Alleluja!

ALLELUJA!

Liturgia Słowa 27.03
Niedziela, Uroczystość 
Zmartwychwstania Pańskiego

Ewangelia (J 20, 1-9) 
Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym 
rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria 
Magdalena udała się do grobu i zobaczyła 
kamień odsunięty od grobu. Pobiegła 
więc i przybyła do Szymona Piotra i do 
drugiego ucznia, którego Jezus miłował, 
i rzekła do nich: «Zabrano Pana z grobu i 
nie wiemy, gdzie Go położono».
Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i 
szli do grobu. Biegli oni obydwaj razem, 
lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i 
przybył pierwszy do grobu. A kiedy się 
nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże 
nie wszedł do środka.
Nadszedł potem także Szymon Piotr, idą-
cy za nim. Wszedł on do wnętrza grobu 
i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która 
była na Jego głowie, leżącą nie razem z 
płótnami, ale oddzielnie zwiniętą na jed-
nym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza 
także i ów drugi uczeń, który przybył do 
grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem 
nie rozumieli jeszcze Pisma, które mówi, 
że On ma powstać z martwych.

Pierwsze czytanie: Dz 10, 34a. 37-43
Psalm: Ps 118
Ref.: W tym dniu wspaniałym wszyscy 
się weselmy.
Drugie czytanie: Kol 3, 1-4

Liturgia Słowa 28.03 
Poniedziałek,  
w oktawie Wielkanocnej

Ewangelia (Mt 28, 8-15) 
Gdy anioł przemówił do niewiast, one po-
spiesznie oddaliły się od grobu z bojaźnią 
i wielką radością i biegły oznajmić to Jego 
uczniom.
A oto Jezus stanął przed nimi i rzekł: «Wi-
tajcie». One zbliżyły się do Niego, objęły Go 
za nogi i oddały Mu pokłon. A Jezus rzekł 
do nich: «Nie bójcie się. Idźcie i oznajmijcie 
moim braciom: niech idą do Galilei, tam 
Mnie zobaczą».
Gdy one były w drodze, niektórzy ze straży 
przyszli do miasta i powiadomili arcykapła-
nów o wszystkim, co zaszło. Ci zebrali się 
ze starszymi, a po naradzie dali żołnierzom 
sporo pieniędzy i rzekli: «Rozpowiadajcie 
tak: Jego uczniowie przyszli w nocy i wy-
kradli Go, gdyśmy spali. A gdyby to doszło 
do uszu namiestnika, my z nim pomówimy 
i wybawimy was z kłopotu».
Oni zaś wzięli pieniądze i uczynili, jak ich 
pouczono. I tak rozniosła się ta pogłoska 
między Żydami i trwa aż do dnia dzisiej-
szego.

Pierwsze czytanie: Dz 2, 14. 22-33
Psalm: Ps 16 
Ref.: Strzeż mnie, o Boże, Tobie zaufałem.



27 marca Niedziela Zmartwychwstania
Msza święta tylko o godz. 13:30  

28 marca Poniedziałek Wielkanocny
Msza święta tylko o godz. 12:00

Piknik wielkanocny w Springfield Park 16:00 
(w razie niepogody spotkanie w Domu Parafialnym)  

3 kwietnia Niedziela Miłosierdza Bożego
Spowiedź: 12:45 - 13:15

Msza św. z udziałem dzieci - 13.30 
Spowiedź: 18:15 - 19:15
Msza św. o godz. 19.30

Święta Wielkiej Nocy, to najważniejszy czas w życiu Kościoła. Przypominają nam one 
o tym, co Bóg zrobił dla każdego z nas. Jezus Chrystus, który przyszedł na ziemię, stał 
się człowiekiem, wziął na siebie nasze grzechy i winy, dając nam nowe życie. Umiłował 
nas do końca, jak mówi nam Biblia. Czy nie są to słowa wyolbrzymione? Czy pierw-
si chrześcijanie nie przesadzali z entuzjazmem wiary i optymizmem w nowe życie w 
Chrystusie? Być może my wierzący XXI wieku potrzebujemy nowego doświadczenia, 
że ŻYCIE, które przynosi nam Zmartwychwstały jest realne i ma moc zmieniać nasze 
serca. Potrzebujemy wciąż na nowo doświadczać, że Bóg jest obecny i działa w naszej 
codzienności.
Jezus Chrystus wchodząc w wielką noc swojej męki, wchodzi i w nasze noce. Choroby, 
samotność, codzienne problemy i zmagania, poczucie bezsensu, konflikty z bliskimi, 
uczucie pustki, uzależnienia, wrogość i porażki - Bóg w każdą z naszych osobistych 
nocy wchodzi i bierze je na siebie, a nas obdarza nowym blaskiem. Jest to blask zmar-
twychwstania, które niesie nadzieję, pocieszenie i radość.

Odwiedziny chorych w każdy  
I piątek miesiąca. Jest to dla nich możliwość 
spowiedzi i przyjęcia Komunii świętej. Zaintere-
sowanych prosimy o kontakt. Jeśli jest taka po-
trzeba, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu 
odwiedzamy również chorych w szpitalu.

Witamy wszystkich przybyłych 
do naszego kościoła i do naszej wspólnoty 
parafialnej! Parafia św. Ignacego, to mie-
jsce, 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

Nowo przybyli  do naszej parafii,  
a także ci parafianie, 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.

Kolekta w poprzednią niedzielę 
wyniosła £1555,39. Wszystkim serdecznie 
dziękujemy za złożone ofiary. 

kancelaria
przerwa świąteczna. Najbliższe godziny otwar-
cia kancelari w czwartek (7.04) porządek pracy 
kancelarii w normalnym rytmie: czwartki godz. 
9:00-10.30 i piątki 19:30-20:30

R. Wardowski SJ

wieczór 
międzynarodowy
W sobotę 23 kwietnia zapraszamy wszystkich 
naszych parafian na międzynarodowe spotka-
nie, które chcemy, aby odbyło się w  możliwie 
największej liczbie grup i narodowości naszej 
parafii. Mamy nadzięję, że będzie to doskona-
ła możliwość, aby  wymienić się różnorodno-
ścią darów, które posiadamy. Już teraz prosi-
my o zarezerwowanie tego czasu, abyśmy jako 
społeczność polska byli jak najbardziej liczni. 

Msze święte po polsku 
27.03   13:30 Eucharystia
28.03   12:00 Eucharystia
3.04 jak w każdą niedzielę:

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

dziękujemy za zangażowanie i po-
moc w przygotowaniu i przeprowadzeniu 
liturgii Triduum Paschalengo oraz wspólnych 
spotkań. Bez Was nie byłaby możliwa realizacja 
wielu przedsięwzięć, które towarzyszyły nam w 
tych dniach.  

integracyjne warsztaty tańca na Zesłanie Ducha Świętego 
(15.05). Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby oddawać cześć Bogu tańcząc, na zajęcia warsz-
tatowe do domu parafialnego: 29.03 godz. 18:30-21:00; 14.04 godz. 17:00-21:00. Prosimy przy-
nieść ze sobą wygodne ubranie i buty. Zajęcia dla osób powyżej 18 roku życia. Wszelkie pytania: 
Maria Nowińska tel. 07856359835; e-mail: MN662@live.mdx.ac.uk

bazar charytatywny W niedzielę 10.04 o godz. 9:15 - 17:00. Jest to wspól-
na inicjatywa społeczności angielskiej, polskiej i hiszpańsiej, i dobra okazja do tego, aby poznać 
ludzi i zrobić coś bezinteresownego dla drugiego człowieka. Jeśli ktoś chciałby oddać nowe, 
niechciane rzeczy, jako fanty do sprzedaży np.: zabawki, książki, bibeloty, to prosimy przynosić 
je na portiernię domu parafialnego z napisem: „BAZAR”. Nie przyjmujemy odzieży. Osoby 
chętne do pomocy przy bazarze prosimy o kontakt z Kasią, tel.: 07872027350. Na bazarze bę-
dzie również mała gastronomia i mamy nadzieję, że każdy znajdzie coś ciekawego dla siebie. 

gość niedzielny mały i duży  
do kupienia przy wyjściu z kościoła za £1,50. 

pierwszy piątek miesiąca 
Adoracja Najświętszego Sakramentu  od  10:30 
do 20:00. Msze święte w języku angielskim 10:00  
i 18:30. Po Mszy św. wieczornej Godzina Święta. W 
przedsionku kościoła można się wpisać na listę czu-
wania w czasie całodziennej adoracji. Zapraszamy 
do zaangażowania się w tę formę modlitwy.

piknik wielkanocny w poniedziałek 28.04 o godz. 16.00 Wspólnota 
u Przyjaciela zaprasza na otwarte spotkanie w Springfield Park. W ramach pikniku śpiewy, 
tańce paschalne i wspólna zabawa. Prosimy przynieść coś do zjedzenia na wspólny posiłek. 

Chrystus Zmartwychwstał! Prawdziwie Zmartwychwstał! Alleluja!
Orędzie Paschalne głosi wielką radość z tego, że „tej właśnie nocy Chrystus skruszywszy więzy 
śmierci, powraca z otchłani, jako zwycięzca śmierci.” Życzymy Wam wszystkim oraz Waszym 
bliskim, aby Chrystus zwyciężał również w waszym życiu i napełniał Was prawdziwą radością.

ojcowie jezuici pracujący i mieszkający na Stamford Hill

weekendowy kurs przedmałżeński odbędzie się w  dniach 
1 i 2.05 od godz. 9.00 do 20.30. Będzie on prowadzony metodą warszatową dlatego muszą w 
nim uczestniczyć pary narzeczeńskie przez cały czas jego trwania.  Zapisy  i więcej informacji 
u animatorów: Katarzyny i Jakuba Chrobasik (tel: 07403402400) oraz u duszpasterzy.


