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3 kwietnia
2016

Spotkanie z Jezusem Zmartwychwstałym jest 
zawsze spotkaniem z Jego miłością do nas. Chrystus 
wciąga nas w logikę miłości miłosiernej, która nie 
patrzy na to, jak się z Nim spotkamy, ale czy się z 
Nim spotkamy.

MIŁOSIERDZIE NA WIEKI

Liturgia Słowa
Pierwsze Czytanie (Dz 5, 12-16)
Wiele znaków i cudów działo się przez ręce 
Apostołów wśród ludu. Wierzący trzymali się 
wszyscy razem w krużganku Salomona. A z 
obcych nikt nie miał odwagi dołączyć się do 
nich, lud zaś ich wychwalał. Coraz bardziej 
też rosła liczba mężczyzn i kobiet, przyjmu-
jących wiarę w Pana. Wynoszono też cho-
rych na ulice i kładziono na łożach i noszach, 
aby choć cień przechodzącego Piotra padł 
na któregoś z nich. Także z miast sąsiednich 
zbiegało się mnóstwo ludu do Jerozolimy, 
znosząc chorych i dręczonych przez duchy 
nieczyste, a wszyscy doznawali uzdrowienia.

Czytania na następną niedzielę
Trzecia Niedziela Wielkanocna
Pierwsze czytanie: Dz 5, 27b-32, 40b-41
Psalm: Ps 30
Drugie czytanie: Ap 5, 11-14
Ewangelia: J 21, 1-14

Alleluja, Alleluja, Alleluja
Uwierzyłeś Tomaszu, bo Mnie ujrzałeś;
błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli.
Alleluja, Alleluja, Alleluja

Drugie czytanie  (Ap 1, 9-11a, 12-13. 17-19)
Ja, Jan, wasz brat i współuczestnik w ucisku 
i królestwie, i wytrwałości w Jezusie, byłem 
na wyspie, zwanej Patmos, ze względu na 
słowo Boże i świadectwo Jezusa. Doznałem 
zachwycenia w dzień Pański i posłyszałem 
za sobą potężny głos jak gdyby trąby mó-
wiącej: «Co widzisz, w księdze napisz i poślij 
siedmiu Kościołom, które są w Azji». I ob-
róciłem się, by widzieć, co za głos do mnie 
mówił; a obróciwszy się ujrzałem siedem 
złotych świeczników, i pośród świeczników 
kogoś podobnego do Syna Człowieczego, 
obleczonego w szatę do stóp i przepasane-
go na piersiach złotym pasem. Kiedym Go 
ujrzał, upadłem jak martwy do Jego stóp, a 
On położył na mnie prawą rękę, mówiąc: 
«Przestań się lękać! Jam jest Pierwszy i Ostat-
ni, i żyjący. Byłem umarły, a oto jestem ży-
jący na wieki wieków i mam klucze śmierci 
i Otchłani. Napisz więc to, co widziałeś, 
i to, co jest, i to, co potem musi się stać».

Ps 126
Ref: Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny.

Ewangelia ( J 20, 19-31) 
Było to wieczorem owego pierwszego dnia 
tygodnia. Tam gdzie przebywali ucznio-
wie, drzwi były zamknięte z obawy przed 
Żydami. Jezus wszedł, stanął pośrodku i 
rzekł do nich: «Pokój wam!». A to powie-
dziawszy, pokazał im ręce i bok. Urado-
wali się zatem uczniowie ujrzawszy Pana.
A Jezus znowu rzekł do nich: «Pokój 
wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja 
was posyłam». Po tych słowach tchnął 
na nich i powiedział im: «Weźmij-
cie Ducha Świętego! Którym odpuści-
cie grzechy, są im odpuszczone, a któ-
rym zatrzymacie, są im zatrzymane».
Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwa-
ny Didymos, nie był razem z nimi, kie-
dy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie 
mówili do niego: «Widzieliśmy Pana!».
Ale on rzekł do nich: «Jeżeli na rękach 
Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę 
palca mego w miejsce gwoździ, i nie wło-
żę ręki mojej do boku Jego, nie uwierzę».
A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego 
byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z 
nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi za-
mkniętych, stanął pośrodku i rzekł: «Po-
kój wam!». Następnie rzekł do Tomasza: 
«Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje 
ręce. Podnieś rękę i włóż ją do mego boku, i 
nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym».
Tomasz Mu odpowiedział: «Pan mój i 
Bóg mój!» Powiedział mu Jezus: «Uwie-
rzyłeś, bo Mnie ujrzałeś; błogosławie-
ni, którzy nie widzieli, a uwierzyli».
I wiele innych znaków, których nie zapi-
sano w tej księdze, uczynił Jezus wobec 
uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, 
że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i 
abyście wierząc mieli życie w imię Jego.



Spotkanie Tomasza z Jezusem należy do jednych z najpiękniejszych spotkań Zmar-
twychwstałego ze swoim uczniem. Oto bowiem Jezus przychodzi do Tomasza, który 
był nieobecny, gdy Chrystus przyszedł do zalęknionych i zamkniętych w wieczerniku 
uczniów, tchnać na nich Ducha i dać im moc odpuszczania grzechów. Tomasza tam 
nie było! W dodatku jest on uczniem niedowierzającym, pełnym wątpliwości. Być 
może ma nawet pretensje do swojego Mistrza o to, że nie wszystko potoczyło się po 
jego myśli. Potrzebuje dotknąć ran swojego Pana. Wydaje się, że nie ma w nim ufności 
w słowa samego Jezusa, który przecież nieraz obiecywał, że zwycięży śmierć.
Jezus jednak nie gani Tomasza. Nie widać w Nim rozczarowania swoim uczniem czy 
pogardy wobec jego słabości. Jezus pokazuje mu swoje rany i pozwala się dotknąć! 
Bóg pokazuje człowiekowi ślady swojej męki, okazując w ten sposób miłość nawet 
temu, który nie dowierza.
Na ciele Jezusa po zmartwychwstaniu pozostaja rany, których Pan nie stara sie pozbyć 
czy ukryć. Bóg naprawdę cierpiał i naprawdę stał się bliski każdemu człowiekowi.
Możemy utożsamić się z Tomaszem. Jak on miewamy przecież chwile pełne zwąt-
pienia, rozpaczy czy niedowierzania. Bóg nas nigdy nie przekreśla. Staje przed nami, 
pokazuje swoje rany i okazuje miłosierdzie.
Spotkanie z Jezusem, tak jak w przypadku Tomasza, może spowodować, że nasze serca 
zostaną napełnione nową radością, która woła: “Pan mój i Bóg mój”.

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 
informacja o tacy świąteczenej zostanie po-
dana w przyszłą niedzielę. 

Kancelaria parafialna
czwartek 9:00 - 10:30
piątek 19:30 - 20:30

Intencje mszalne i formularze zgłoszeniowe przed 
spotkaniem w kancelarii po każdej Mszy św.  

Spowiedź po polsku
w niedzielę: 12:45–13:15 i 18:15–19:15

R. Wardowski SJ

Kalendarz liturgiczny
4 kwietnia (poniedziałek)
Uroczystość Zwiastowania Pańskiego
7 kwietnia (czwartek)
Wsp. św. Jana Chrzciciela de la Salle

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

uroczystość  
zwiastowania pańskiego
W poniedziałek 4.04 zapraszamy wszyst-
kich naszych parafian na Mszę św. o godzi-
nie 20.00. Eucharystii będzie przewodniczył 
o. Tomasz Ortman SJ, prowincjał Prowincji 
Wielkopolsko-Mazowieckiej Towarzystwa Je-
zusowego, który rozpocznie w tym czasie do-
roczną wizytację polskich jezuitów w Londynie. 

Msze święte po polsku 
w każdą niedzielę:

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

4.04    20:00 Uroczystość Zwiastowania Pańskiego

adoracja Najświętszego Sakramentu  
w każdy piątek Jubileuszowego Roku Miłosierdzia 
w naszym kościele od 10:30 do 20:00, z  przerwą 
na Mszę św. o 18:30. W przedsionku kościoła 
można się wpisać na listę czuwania. Zapraszamy do 
zaangażowania się w tę formę modlitwy.

zmiana tajemnic różańca 
dziś po Mszy św. wieczornej.

warsztaty tańca Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby jeszcze dołączyć na 
ostatnie spotkanie do domu parafialnego: 14.04 godz. 17:00-21:00. Szczegóły: Maria Nowińska  
tel. 07856359835; e-mail: MN662@live.mdx.ac.uk

sprzątanie kościoła
w piątek (15.4) 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.

nadzwyczajni szafarze 
Najświętszego Sakramentu, którzy obec-
nie pełnią tę posługę w naszym koście-
le zaproszeni są na Eucharystię i spotka-
nie formacyjne w czwartek, 7 kwietnia  
o 19.30 do małej kaplicy.

wieczór międzynarodowy W sobotę 23 kwietnia zapraszamy wszyst-
kich naszych parafian na międzynarodowe spotkanie, które chcemy, aby odbyło się w  możli-
wie największej liczbie grup i narodowości naszej parafii. Mamy nadzięję, że będzie to dosko-
nała możliwość, aby  wymienić się różnorodnością darów, które posiadamy. 

rekolekcje w życiu codziennym, to czterotygodniowy program 
przygotowany dla wszystkich, którzy chcięliby poznać lub rozwijać duchowość ignacjańską. 
Rekolekcje ropoczną się w niedzielę 17.04. Zakładają one codzienną medytację na podsta-
wie przygotowanych materiałów (45 min), spotkanie wspólne w niedzielę o godz. 18.00 – 
19.15 oraz dodatkowe spotkanie z osobą towarzyszącą. Zapisy do środy 13.04 drogą mailową: 
m.konopinski@jezuici.pl. Ilość miejsc jest ściśle ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.   

bazar charytatywny Niedziela 10.04 o godz. 9:15 - 17:00. Jest to wspólna 
inicjatywa społeczności angielskiej, polskiej i hiszpańsiej. Jeśli ktoś chciałby oddać nowe, nie-
chciane 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 smacznego dla siebie. 


