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V Niedziela Wielkanocna, rok c

DUSZPASTERSTWO POLSKIE: 27 High Road, London N15 6ND;  
o. Mateusz Konopiński SJ, o. Adam Tomaszewski SJ, tel.: 07542873055

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

24 kwietnia
2016

Chrystus dając nam przykład miłości, która 
jest bezwarunkowa poleca nam byśmy szukali 
możliwości kochania. Miłość wzajemna ma być dla 
nas podstawą wszystkich relacji, niezależnie od 
tego czy ktoś jest nam bliski czy daleki, czy jest dla 
nas dobry czy zły.

MIŁUJCIE SIĘ

Liturgia Słowa
Pierwsze Czytanie (Dz 14, 21-27)
Paweł i Barnaba wrócili do Listry, do Iko-
nium i do Antiochii, umacniając dusze 
uczniów, zachęcając do wytrwania w wierze, 
bo przez wiele ucisków trzeba nam wejść do 
królestwa Bożego. Kiedy w każdym Kościele 
wśród modlitw i postów ustanowili im star-
szych, polecili ich Panu, w którego uwierzyli.
Potem przeszli przez Pizydię i przybyli do Pam-
filii. Nauczali w Perge, zeszli do Attalii, a stąd 
odpłynęli do Antiochii, gdzie za łaską Bożą zo-
stali przeznaczeni do dzieła, które wykonali.
Kiedy przybyli i zebrali miejscowy Kościół, 
opowiedzieli, jak wiele Bóg przez nich zdzia-
łał i jak otworzył poganom podwoje wiary.

Czytania na następną niedzielę
Szósta Niedziela Wielkanocna
Pierwsze czytanie: Dz 15, 1-2. 22-29
Psalm: Ps 66
Drugie czytanie: Ap 21, 10-14. 22-23
Ewangelia: J 14, 23-29

Alleluja, Alleluja, Alleluja
Daję wam przykazanie nowe, abyście się 
wzajemnie miłowali, jak Ja was umiłowałem.
Alleluja, Alleluja, Alleluja

Drugie czytanie  (Ap 21, 1-5a)
Ja, Jan, ujrzałem niebo nowe i ziemię 
nową, bo pierwsze niebo i pierwsza zie-

Ps 145
Ref:  Będę Cię sławił, Boże mój i Królu.

Pan jest łagodny i miłosierny, 
nieskory do gniewu i bardzo łaskawy.
Pan jest dobry dla wszystkich, 
a Jego miłosierdzie nad wszystkim, co stworzył.

Ref:  Będę Cię sławił, Boże mój i Królu.

Niech Cię wielbią, Panie, wszystkie Twoje dzieła 
i niech Cię błogosławią Twoi święci.
Niech mówią o chwale Twojego królestwa 
i niech głoszą Twoją potęgę.

Ref:  Będę Cię sławił, Boże mój i Królu.

Aby synom ludzkim oznajmić Twoją potęgę 
i wspaniałość chwały Twojego królestwa.
Królestwo Twoje królestwem wszystkich wieków, 
przez wszystkie pokolenia Twoje panowanie.

Ref:  Będę Cię sławił, Boże mój i Królu.

Ewangelia (J 13, 31-33a. 34-35) 
Po wyjściu Judasza z wieczernika Jezus 
powiedział: «Syn Człowieczy został teraz 
uwielbiony, a w Nim został Bóg uwielbio-
ny. Jeżeli Bóg został w Nim uwielbiony, 
to Bóg uwielbi Go także w sobie samym, 
i zaraz Go uwielbi. Dzieci, jeszcze krótko 
jestem z wami. Będziecie Mnie szukać, 
ale jak to Żydom powiedziałem, tak i te-
raz wam mówię, dokąd Ja idę, wy pójść 
nie możecie. Daję wam przykazanie nowe, 
abyście się wzajemnie miłowali tak, jak Ja 
was umiłowałem; żebyście i wy tak się mi-
łowali wzajemnie. Po tym wszyscy pozna-
ją, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie 
się wzajemnie miłowali».

mia przeminęły i morza już nie ma.
I Miasto Święte – Jeruzalem Nowe ujrzałem 
zstępujące z nieba od Boga, przystrojone jak 
oblubienica zdobna w klejnoty dla swojego 
męża. I usłyszałem donośny głos mówiący 
od tronu: «Oto przybytek Boga z ludźmi: i 
zamieszka wraz z nimi, i będą oni Jego lu-
dem, a On będzie „Bogiem z nimi”. I otrze z 
ich oczu wszelką łzę, a śmierci już odtąd nie 
będzie. Ani żałoby, ni krzyku, ni trudu już 
odtąd nie będzie, bo pierwsze rzeczy prze-
minęły». I rzekł Siedzący na tronie: «Oto 
czynię wszystko nowe».



Kilka tygodni temu świętowaliśmy zmartwychwstanie naszego Pana. Razem z Nim powstali-
śmy zmarłych, razem z Nim staliśmy się nowym stworzeniem. Pytanie, które możemy sobie 
zadać brzmi: czy naprawdę coś zmieniło się w moim życiu? Dziś w czytaniu z Apokalipsy św. 
Jana czytamy, że niebo jest takim sposobem życia i taką relacją z Bogiem, która jest przepeł-
niona miłością i troską. Bóg, który króluje nad niebem i ziemą ociera łzy smutku, wszystko 
czyni nowym. 
Udział w miłości Pana Boga jest trudny. Trzeba się zgodzić na to, że ktoś - sam Bóg - zaopiekuje 
się mną. Trzeba pozwolić sobie i innym na relację miłości - relację, która wymaga poświęceń, 
ofiary, wykraczania poza siebie. Uczestnicząc w tych relacjach uczestniczymy w budowaniu 
Królestwa Bożego tu na ziemi. Stajemy się świadkami Boga zmartwychwstałego między nami. 
Stajemy się jak Paweł i Barnaba, o których możemy przeczytać w Dziejach Apostolskich, któ-
rzy niosą nadzieję, umacniają braci i siostry, umacniając tym samym cały kościół. 
To wszystko ma źródło w Tym, który za nas umarł, Który miłość do nas grzeszników, pozosta-
wił nam jako wzór do naśladowania. Jezus zostawaiając przykazanie miłości sióstr i braci, za 
przykład daje nam samego siebie. Jeśli chcemy Go naśladować, to musimy zgodzić się na to, że 
jesteśmy zaproszeni do miłości, która nie rozróżnia na dobrych i złych, do miłości, która nie 
ocenia, nie wybiera, ale jest dla wszystkich. 
Stajemy więc wobec zadań, które nas przerastają i tylko dzięki temu, że Jezus zna nas i pragnie 
nas w swoim planie zbawienia, możemy uczestniczyć w Jego nowym życiu, w Jego odnawianiu 
świata.

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 £931,61. II kolekta wyniosła: £443,66. 
Wszystkim serdecznie dziękujemy za złożo-
ne ofiary.

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
25 kwietnia (poniedziałek): 
Święto św. Marka, Ewangelisty 
27 kwietnia (środa) u jezuitów
św. Piotra Kanizego SJ, zakonnika
29 kwietnia (piątek)
św. Katarzyny ze Sieny, patronki Europy 

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

3.05    19:00 – Msza w intencji ojczyzny

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.

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 (25.04) o godz. 19:30, Msza św.  w 
Domu Parafialnym. 

wspólna koronka 
W niedziele Roku Miłosierdzia, około godziny 19:10 
będzie możliwość wspólnej modlitwy Koronką do 
Miłosierdza Bożego.

grupa modlitewna o. pio
Spotkanie formacyjne w czwartek (28.04) o 19:30 
w Domu parafialnym. Zapraszamy.

święto wspólnoty 30.04 odbedzie 
się święto Wspólnoty u Przyjaciela Jest to spot-
kanie otwarte dla wszystkich i będzie trwało 
od 10:30 do 22:30 w St Patrick’s Catholic Pri-
mary School (N17 7DP). Do spotkania można 
dołączyć w dowolnym momencie. Szczegóły 
na plakatach i na internetowej stronie naszego 
duszpasterstwa. 

specjalna kolekta Ojciec Święty w związku ze szczególnie trudną sytuacją, 
w jakiej znajduje się społeczeństwo na Ukrainie, uznał za stosowne zwrócić uwagę wiernych na 
tragiczne konsekwencje konfliktu, który wciąż trwa. Podczas Regina Caeli  w niedzielę 3 kwiet-
nia ogłosił nadzwyczajną inicjatywę o charakterze humanitarnym w formie tacy zbieranej w 
niedzielę 24 kwietnia br. we wszystkich kościołach Europy. Pozyskane w ten sposób środki 
zostaną dołączone do sumy przeznaczonej na ten cel przez papieża Franciszka i zostaną wy-
korzystane na rzecz mieszkańców regionów dotkniętych konfliktem oraz osób wysiedlonych. 
Stolica Apostolska przygotowuje konkretne projekty ukierunkowane na zaradzenie najpilniej-
szym potrzebom humanitarnym.

spirit in the city (Duch w mieście) zaprasza na Festiwal Miłosierdzia, naj-
większy katolicki festiwal w Londynie od środy 1 do soboty 4 czerwca. Wydarzenie ma na celu 
zebranie katolików razem, w jednym miejscu i czasie, aby dać świadectwo naszej obecności w 
społeczeństwie. Szczegóły na stronie: www.spiritinthecity.org

kurs nowe życie to kurs szkoły nowej ewangelizacji, który rozpocznie się w 
sobotę 28.05 o godz. 9:00 i potrwa do 30.05 do godziny 18:00 w kościele pw. św. Filipa Apostoła 
na Finchley. Zgłoszenia: p. Justyna – kancelaria@finchleyparish.co.uk. Szczegóły na plakatach.  

rada duszpasterstwa 
odbędzie się 26 kwietnia o 19.30 w Domu Pa-
rafialnym. Wszelkie sugestie są mile widziane. 
Można je przekazywać drogą elektroniczną 
bądź bezpośrednio do duszpasterzy. 


