
Je
zu

s n
a 

jez
ui

re
m

 Ty
be

ria
dz

kim
, M

oz
ai

ka
, S

yc
yl

ia
, X

II 
w

.

III Niedziela Wielkanocna, rok c
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o. Mateusz Konopiński SJ, o. Adam Tomaszewski SJ, tel.: 07542873055

facebook.com/stignatiusplstignatiuspl@gmail.com, www.stignatius.pl,

10 kwietnia
2016

Jak bardzo zaskakujący jest fakt, że Jezus przychodzi 
do człowieka, przychodzi do każdego z nas. Jego 
obecność nigdy nie jest pasywna. On wciąż się nam 
udziela. Prośmy o to, byśmy byli wrażliwi na Jego 
obecność w naszym życiu.

POSILCIE SIĘ 

Liturgia Słowa
Pierwsze Czytanie (Dz 5, 27b-32. 40b-41)
Arcykapłan zapytał Apostołów: «Zakazali-
śmy wam surowo, abyście nie nauczali w to 
imię, a oto napełniliście Jerozolimę waszą 
nauką i chcecie ściągnąć na nas krew tego 
Człowieka?». Odpowiedział Piotr i Aposto-
łowie: «Trzeba bardziej słuchać Boga niż lu-
dzi. Bóg naszych ojców wskrzesił Jezusa, któ-
rego straciliście, przybiwszy do krzyża. Bóg 
wywyższył Go na prawicę swoją jako Władcę 
i Zbawiciela, aby dać Izraelowi nawrócenie i 
odpuszczenie grzechów. Dajemy temu świa-
dectwo my właśnie oraz Duch Święty, które-
go Bóg udzielił tym, którzy są Mu posłuszni».
I zabronili Apostołom przemawiać w imię 
Jezusa, a potem zwolnili. A oni odcho-
dzili sprzed Sanhedrynu i cieszyli się, że 
stali się godni cierpieć dla imienia Jezusa.

Czytania na następną niedzielę
Czwarta Niedziela Wielkanocna
Pierwsze czytanie: Dz 13, 14. 43-52
Psalm: Ps 100
Drugie czytanie: Ap 7, 9. 14b-17
Ewangelia: J 10, 27-30

Alleluja, Alleluja, Alleluja
Zmartwychwstał Chrystus, który wszystko 
stworzył i zlitował się nad ludźmi.
Alleluja, Alleluja, Alleluja

Drugie czytanie  (Ap 5, 11-14)
Ja, Jan, ujrzałem i usłyszałem głos wielu 
aniołów dokoła tronu i Zwierząt, i Star-
ców, a liczba ich była miriady miriad i 
tysiące tysięcy, mówiących głosem do-
nośnym: «Baranek zabity jest godzien 
wziąć potęgę i bogactwo, i mądrość, i moc, 
i cześć, i chwałę, i błogosławieństwo».
A wszelkie stworzenie, które jest w niebie i na 
ziemi, i pod ziemią, i na morzu, i wszystko, 
co w nich przebywa, usłyszałem, jak mówi-
ło: «Siedzącemu na tronie i Barankowi bło-
gosławieństwo i cześć, i chwała, i moc na 
wieki wieków». A czworo Zwierząt mówiło: 
«Amen». Starcy zaś upadli i oddali pokłon.

Ps 30
Ref: Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś.

Ewangelia ( J 21, 1-14) 
Jezus ukazał się znowu nad Morzem Ty-

beriadzkim. A ukazał się w ten sposób:
Byli razem Szymon Piotr, Tomasz, zwany 
Didymos, Natanael z Kany Galilejskiej, 
synowie Zebedeusza oraz dwaj inni z Jego 
uczniów. Szymon Piotr powiedział do 
nich: «Idę łowić ryby». Odpowiedzieli mu: 
«Idziemy i my z tobą». Wyszli więc i wsie-
dli do łodzi, ale tej nocy nic nie złowili.
A gdy ranek zaświtał, Jezus stanął na 
brzegu. Jednakże uczniowie nie wiedzie-
li, że to był Jezus. A Jezus rzekł do nich: 
«Dzieci, czy nie macie nic do jedzenia?».
Odpowiedzieli Mu: «Nie».On rzekł do 
nich: «Zarzućcie sieć po prawej stronie ło-
dzi, a znajdziecie». Zarzucili więc i z powo-
du mnóstwa ryb nie mogli jej wyciągnąć.
Powiedział więc do Piotra ów uczeń, któ-
rego Jezus miłował: «To jest Pan!». Szy-
mon Piotr usłyszawszy, że to jest Pan, 
przywdział na siebie wierzchnią szatę, był 
bowiem prawie nagi, i rzucił się w morze. 
Reszta uczniów dobiła łodzią, ciągnąc za 
sobą sieć z rybami. Od brzegu bowiem 
nie było daleko, tylko około dwustu łokci.
A kiedy zeszli na ląd, ujrzeli żarzące się 
na ziemi węgle, a na nich ułożoną rybę 
oraz chleb. Rzekł do nich Jezus: «Przy-
nieście jeszcze ryb, któreście teraz uło-
wili». Poszedł Szymon Piotr i wyciągnął 
na brzeg sieć pełną wielkich ryb w licz-
bie stu pięćdziesięciu trzech. A pomimo 
tak wielkiej ilości, sieć się nie rozerwała. 
Rzekł do nich Jezus: «Chodźcie, posilcie 
się!». Żaden z uczniów nie odważył się 
zadać Mu pytania: «Kto Ty jesteś?», bo 
wiedzieli, że to jest Pan. A Jezus przyszedł, 
wziął chleb i podał im, podobnie i rybę.
To już trzeci raz, jak Jezus ukazał się 
uczniom od chwili, gdy zmartwychwstał.



Chyba każdy z nas doświadcza tego, że zmiany są trudne. Sprawiają wiele problemów. 
Trzeba zmienić przyzwyczajenia, styl życia, na nowo zaplanować i zorganizować kon-
takty, pracę, każdy dzień. W podobnej sytuacji byli apostołowie po śmierci Jezusa. Po 
trzech latach przebywania z Mistrzem muszą nuczyć się życia w nowych okoliczno-
ściach. To prawda, że spotkali Go już po Jego zmartwychwstaniu, ale wciąż nie wiedzą, 
co i jak mają robić. 
W dzisiejszej Ewangelii czytamy, że apostołowie idą łowić ryby, wracają więc do zajęć, 
którymi zajmowali się przed spotkaniem Jezusa. Ich praca nie przynosi jednak spo-
dziewanych owoców - nic nie złowili. Kiedy Jezus, którego nie rozpoznali poleca im 
zarzucić sieci jeszcze raz, ich działanie nabiera sensu.  Nie tylko złowili mnóstwo ryb, 
ale także rozpoznali Jezusa. 
Kilkanaście dni temu przeżywaliśmy Uroczystoć Zmartwychwstania Pańskiego - wy-
darzenie relane, które my chrześcijanie stawiamy w centrum naszego życia. To właśnie 
ono nadaje sens naszemu życiu. Jeśli więc to wydarzenie jest dla nas jak każde inne, mo-
żemy być, jak apostołowie: zagubieni, bez celu, wracający do starych działań. Możemy 
mieć wątpliwości, możemy mieć przeświadczenie, że nikt nam nie powiedział, co i jak 
mamy robić czy zmieniać. Przyglądając się temu, jaki jest Zmartwychwstały Jezus dla 
apostołów widzimy, że jest On łagodny, pełen pokoju a jednocześnie stanowczy: „Idźcie 
i głoście!”. To jest nasze zadanie, od którego nie możemy szukać wymówek, i które musi 
znaleźć odpowiednie miejse w naszym życiu, każdego dnia. 

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 Ofiara na Miejsca Święte (Wiel-
ki Piątek) –  £1386,22; Święcenie pokarmów 
– £802,36; Niedziela Zmartwychwstania 27.03 
– £1435,96; Niedziela 3.04 – £977. Dziękujemy!

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

M. Konopiński SJ

Kalendarz liturgiczny
11 kwietnia (poniedziałek)
Wsp. św. Stanisława, biskupa

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

Msze święte po polsku 
w każdą niedzielę:

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

14.04  20:00 z grupą o. Pio

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.

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 pro-
gram przygotowany dla wszystkich, którzy chcięliby poznać lub rozwijać duchowość 
ignacjańską. Rekolekcje ropoczną się w niedzielę 17.04. Zakładają one codzienną me-
dytację na podstawie przygotowanych materiałów (45 min), spotkanie wspólne w nie-
dzielę o godz. 18.00 – 19.15 oraz dodatkowe spotkanie z osobą towarzyszącą. Zapisy do 
środy 13.04 drogą mailową: m.konopinski@jezuici.pl lub przez naszą stronę interento-
wą: www.stignatius.pl. Ilość miejsc jest ściśle ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.   

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.

„wspólnota u przyjaciela”  
w poniedziałek (11.04) o godz. 19:30, rozważanie 
Słowa i modlitwa w Domu Parafialnym. 

wspólna koronka 
W niedziele Roku Miłosierdzia, około godziny 19.10 
będzie możliwość wspólnej modlitwy Koronką do 
Miłosierdza Bożego.

koperty na ofiarę
dla tych, którzy wypełnili deklarację Planned  
Giving są do odebrania w korytarzu przy zakrystii.

parish annual general meating   
Doroczne spotkanie Sprawozdawcze Rady Pa-
rafialnej odbędzie się we wtorek 14.04  o godz. 
19.30. Podczas spotkania o. proboszcz Da-
vid Smolira SJ przedstawi raport parafialny i 
zaproponuje plany na przyszłość. Zaprasza-
my do uczestnictwa w spotkaniu. Po wysłu-
chaniu Raportu możliwe będą komentarze.


