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Po śmierci swojego Mistrza uczniowie 
przeżywają pod wieloma względami trudną 
sytuację. Zmartwychwstały Chrystus przychodzi 
do nich z łaską pokoju. Głosi i udziela im łaski 
wyjątkowego pokoju, trwałego, takiego, którego 
świat dać nie może.

POKÓJ WAM

Liturgia Słowa
Pierwsze Czytanie (Dz 15, 1-2. 22-29)
Niektórzy przybysze z Judei naucza-
li braci w Antiochii: «Jeżeli się nie pod-
dacie obrzezaniu według zwyczaju Moj-
żeszowego, nie możecie być zbawieni».
Kiedy doszło do niemałych sporów i zatar-
gów między nimi a Pawłem i Barnabą, posta-
nowiono, że Paweł i Barnaba, i jeszcze kilku 
spośród nich udadzą się w sprawie tego spo-
ru do Jerozolimy, do apostołów i starszych.
Wtedy apostołowie i starsi wraz z całym Ko-
ściołem postanowili wybrać ludzi przodują-
cych wśród braci: Judę, zwanego Barsabas, i 
Sylasa i wysłać do Antiochii razem z Barnabą 
i Pawłem. Posłali przez nich pismo tej treści:
«Apostołowie i starsi bracia przesyłają po-
zdrowienie braciom pogańskiego pocho-
dzenia w Antiochii, w Syrii i w Cylicji. Po-
nieważ dowiedzieliśmy się, że niektórzy 
bez naszego upoważnienia wyszli od nas 
i zaniepokoili was naukami, siejąc wam 
zamęt w duszach, postanowiliśmy jedno-
myślnie wybrać mężów i wysłać razem z 
naszymi drogimi: Barnabą i Pawłem, którzy 
dla imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa 
poświęcili swe życie. Wysyłamy więc Judę i 
Sylasa, którzy powtórzą wam ustnie to samo.
Postanowiliśmy bowiem, Duch Święty i my, 
nie nakładać na was żadnego ciężaru oprócz 
tego, co konieczne. Powstrzymajcie się od 
ofiar składanych bożkom, od krwi, od tego, 
co uduszone, i od nierządu. Dobrze uczyni-
cie, jeżeli powstrzymacie się od tego. Bywaj-
cie zdrowi!»

Czytania na następną niedzielę
Siódma Niedziela Wielkanocna
Pierwsze czytanie: Dz 1, 1-11
Psalm: Ps 47
Drugie czytanie: Ef 1, 17-23
Ewangelia: Łk 24, 46-53

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

Drugie czytanie  (Ap 21, 10-14. 22-23)
Uniósł mnie anioł w zachwyceniu na górę 
wielką i wyniosłą, i ukazał mi Miasto Świę-
te, Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga i 
mające chwałę Boga. Źródło jego światła po-
dobne do kamienia drogocennego, jakby do 
jaspisu o przejrzystości kryształu: Miało ono 

Ewangelia (J 14, 23-29) 
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jeśli 
Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją 
naukę, a Ojciec mój umiłuje go, i przyj-
dziemy do niego, i będziemy w nim prze-
bywać. Kto Mnie nie miłuje, ten nie zacho-
wuje słów moich. A nauka, którą słyszycie, 
nie jest moja, ale Tego, który Mnie posłał, 
Ojca. To wam powiedziałem przebywając 
wśród was. A Pocieszyciel, Duch Święty, 
którego Ojciec pośle w moim imieniu, On 
was wszystkiego nauczy i przypomni wam 
wszystko, co wam powiedziałem. Pokój 
zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie 
tak jak daje świat, Ja wam daję. Niech się 
nie trwoży serce wasze ani się nie lęka. Sły-
szeliście, że wam powiedziałem: Odchodzę 
i przyjdę znów do was. Gdybyście Mnie 
miłowali, rozradowalibyście się, że idę do 
Ojca, bo Ojciec większy jest ode Mnie. A 
teraz powiedziałem wam o tym, zanim to 
nastąpi, abyście uwierzyli, gdy się to stanie.

mur wielki a wysoki, miało dwanaście bram, 
a na bramach dwunastu aniołów i wypisane 
imiona, które są imionami dwunastu poko-
leń synów Izraela. Od wschodu trzy bramy 
i od północy trzy bramy, i od południa trzy 
bramy, i od zachodu trzy bramy. A mur mia-
sta ma dwanaście warstw fundamentu, a na 
nich dwanaście imion dwunastu apostołów 
Baranka. A świątyni w nim nie dojrzałem: 
bo jego świątynią jest Pan Bóg wszechmogą-
cy oraz Baranek. I miastu nie trzeba słońca 
ni księżyca, by mu świeciły, bo chwała Boga 
je oświetliła, a jego lampą Baranek.

Ps 66
Ref: Niech wszystkie ludy sławią Ciebie, Boże. 



Uczniowie Jezusa po Jego pojmaniu i skazaniu, po okrutnej śmierci i złożeniu ciała do grobu 
przeżywają sytuację pod wieloma względami bardzo trudną. Doświadczają smutku po utracie 
ukochanego Mistrza. W głowach powstaje zamieszanie. Ufali Nauczycielowi i Jego słowom, 
a tymczasem Arcykapłani, Starsi i Uczeni w Piśmie odrzucają Jezusa i to, co głosił. Załamują 
się ich życiowe plany, które kształtowały się przez ostatnie trzy lata. W ich sercach rodzi się 
niepewność o przyszłość, a także obawa i strach, że podzielą los swojego Mistrza.
Jezus świadomy tego, co przeżywają, po swoim Zmartwychwstaniu pozdrawia ich wielokrot-
nie słowami: “Pokój Wam.” Nie tylko przekazuje słowo pokoju, ale udziela im swojego poko-
ju. Pokój Chrystusa jest zupełnie odmienny od pokoju, jaki daje świat, a także od tego poko-
ju, jakiego my sami pragniemy. Pokój światowy jest krótkotrwały i niestabilny. Pokój Jezusa 
jest o wiele cenniejszy, ponieważ jest trwały, stabilny i przenosi nas w wieczność. My często 
oczekujemy doraźnych rozwiązań, beztroski, usunięcia trudności życiowych i przeciwności 
ze strony innych. Tymczasem Jego pokój związany jest z dynamizmem miłości. Trudności i 
przeszkody wcale nie zostają usunięte, ale pośród nich zaczyna panować Jego pokój.
Kluczem Chrystusowego pokoju jest miłość, która czyni nas mieszkaniem Boga. Prośmy dla 
nas o Ducha Świętego, dzięki któremu staje się to możliwe. To On bowiem kształtuje nas od 
wewnątrz, czyni nas zgodnymi z duchem Ewangelii Jezusa Chrystusa i uzdalnia do zewnętrz-
nego głoszenia, to znaczy do dawania świadectwa naszym życiem.

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 £746,35. Kolekta na pomoc Ukrainie  
wyniosła: £718,21. Wszystkim serdecznie 
dziękujemy za złożone 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

A. Tomaszewski SJ

Kalendarz liturgiczny
3 maja (wtorek) w Polsce: 
NMP, Królowej Polski, Głównej Patronki Polski 
3 maja (wtorek) w Anglii:
Święto św. Apostołów Filipa i Jakuba
4 maja (środa)
Uroczystość Męczenników Agielskich

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„wspólnota u przyjaciela”  
dziękuje za udział w święcie wspólnoty i zaprasza 
na całodzienny wyjazd (2.03) do Richmond. 

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

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.  

pierwszy piątek miesiąca 
Adoracja Najświętszego Sakramentu  od  10:30 
do 20:00. Msze święte w języku angielskim 10:00  
i 18:30. Po mszy wieczornej Godzina Święta, w cza-
sie której będzie możliwość spowiedzi w języku pol-
skim i angielskim. W przedsionku kościoła można 
się wpisać na listę czuwania w czasie całodziennej 
adoracji. Zapraszamy do zaangażowania się w tę 
formę modlitwy.

zmiana tajemnic różańca 
dziś po Mszy św. wieczornej.

nadzwyczajni szafarze 
Najświętszego Sakramentu, którzy obecnie 
pełnią tę posługę w naszym kościele zaprosze-
ni są na Eucharystię i spotkanie formacyjne w 
piątek, 6 maja o 20.00 do małej kaplicy.

czuwanie w wigilie zesłania ducha świętego od-
będzie się w sobotę 14 maja. O godzinie 18.00 - Nabożeństwo Słowa i Pieśni (w jęz. angiel-
skim, polskim i hiszpańskim); 19.00 - Uroczysta Msza Wigilii; 21.00 - Agapa (wspólny posiłek 
z przyniesionych darów); 22.00 - 24.00 - dalszy ciąg czuwania dla chętnych.

msza w intencji ojczyzny 
we wtorek 3.05 w Uroczystość Najświętszej Maryi 
Panny Królowej Polski, Głównej Patronki Pol-
ski, o godzinie 19.00. Zapraszamy do wspólnej 
modlitwy. 

ministranci będa mięli swoje spotkanie we wtorek 3 maja o godzinie 17.30 w kościele. 
Bezpośrednio po spotkaniu Msza św. w intecji Ojczyzny. Zapraszamy ministrantów i kandydatów. 

duszpasterstwo małżeństw zaprasza 22 maja o godzinie 14.30-
16.00 na spotkanie otwarte na temat międzynarodowego ruchu Teams of Our Lady. Przy na-
szym duszpasterstwie istnieją już dwa kręgi małżeńskie tego ruchu. Serdecznie zapraszamy 
wszystkie pary małżeńskie, które chcą poznać to duszpasterstwo. Teams of Our Lady pomagają 
rozwijać się i pracować w małżeństwie, aby ożywić wiarę w rodzinie i pogłębiać relację między 
małżonkami. W trakcie spotkania zapewniamy opiekę nad dziećmi.


