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Śniadanie #zwykły#czas#z#Panem

III Niedziela Wielkanocna, Rok C

LITURGIA SŁOWA

Ewangelia (J 21, 1-14) 
Jezus znowu ukazał się nad Jeziorem Tybe-
riadzkim. A ukazał się w ten sposób: Byli 
razem Szymon Piotr, Tomasz, zwany Didy-
mos, 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 wsiedli do łodzi, 
ale tej nocy nic nie ułowili. A gdy ranek 
zaświtał, Jezus stanął na brzegu. Jednakże 
uczniowie nie wiedzieli, że to był Jezus. 
A Jezus rzekł do nich: «Dzieci, macie coś 
do jedzenia?» Odpowiedzieli Mu: «Nie».
On rzekł do nich: «Zarzućcie sieć po pra-
wej stronie łodzi, a znajdziecie». Zarzucili 
więc i z powodu mnóstwa ryb nie mogli 
jej wyciągnąć. Powiedział więc do Piotra 
ów uczeń, którego Jezus miłował: «To jest 
Pan!» Szymon Piotr, usłyszawszy, że to 
jest Pan, przywdział na siebie wierzchnią 
szatę – był bowiem prawie nagi – i rzucił 
się wpław do jeziora. Pozostali uczniowie 
przypłynęli łódką, ciągnąc za sobą sieć  
z rybami. Od brzegu bowiem nie było da-
leko – tylko około dwustu łokci. A kiedy 
zeszli na ląd, ujrzeli rozłożone ognisko,  
a na nim ułożoną rybę oraz chleb. Rzekł do 
nich Jezus: «Przynieście jeszcze ryb, które 
teraz złowiliście». Poszedł Szymon Piotr 
i wyciągnął na brzeg sieć pełną wielkich 
ryb w liczbie stu pięćdziesięciu trzech.  
A pomimo tak wielkiej ilości sieć nie roze-
rwała się. 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.

Pierwsze Czytanie (Dz 5, 27b-32.40b-41)

Arcykapłan zapytał apostołów: «Suro-
wo wam zakazaliśmy nauczać w to imię,  
a oto napełniliście Jeruzalem waszą nauką  
i chcecie ściągnąć na nas odpowiedzialność 
za krew tego Człowieka?» «Trzeba bardziej 
słuchać Boga niż ludzi – odpowiedział Piotr, 
a także apostołowie. Bóg naszych ojców 
wskrzesił Jezusa, którego wy straciliście, 
zawiesiwszy na drzewie. Bóg wywyższył Go 
na miejscu po prawicy swojej jako Władcę  
i Zbawiciela, aby zapewnić Izraelowi na-
wrócenie i odpuszczenie grzechów. Daje-
my temu świadectwo my właśnie oraz Duch 
Święty, którego Bóg udzielił tym, którzy Mu 
są posłuszni». I zabronili apostołom prze-
mawiać w imię Jezusa, a potem zwolnili.  
A oni odchodzili sprzed Sanhedrynu i cie-
szyli się, że stali się godni cierpieć dla Imie-
nia Jezusa.

Psalm: Ps 30

Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś.

Drugie czytanie  (Ap 5, 11-14)

Ja, Jan, ujrzałem i usłyszałem głos wie-
lu aniołów dokoła tronu i Istot żyjących,  
i Starców, a liczba ich była miriady miriad 
i tysiące tysięcy, mówiących głosem dono-
śnym: «Baranek zabity jest godzien otrzy-
mać potęgę i bogactwo, i mądrość, i moc, 
i cześć, i chwałę, i błogosławieństwo».  
A wszelkie stworzenie, które jest w nie-
bie i na ziemi, i pod ziemią, i na morzu,  
i wszystko, co w nich przebywa, usłysza-
łem, jak mówiło: «Zasiadającemu na tro-
nie i Barankowi błogosławieństwo i cześć, 
i chwała, i moc, na wieki wieków!» A cztery 
Istoty żyjące mówiły: «Amen». Starcy zaś 
upadli i oddali pokłon.

Alleluja, Alleluja, Alleluja

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

Alleluja, Alleluja, Alleluja



Msza św. dla bezdomnych

do naszej parafii, a także tym parafianom, 
którzy tego jeszcze nie zrobili, polecamy, 
by skorzystali z formularzy dostępnych 
z tyłu kościoła (St Ignatius Parish – Pa-
rishioner Registration Form) i dokonali 
zapisu do wspólnoty parafialnej.

Nowo przybyłym

Kolekta w poprzednią niedzielę wy-
niosła £3,557.63 Wszystkim serdecznie 
dziękujemy za złożone ofiary.

Kolekta

przybyłych do naszego kościoła i na-
szej wspólnoty parafialnej! Parafia 
św. Ignacego to miejsce, gdzie spoty-
kają się różne wspólnoty językowe.  
Życzymy wszystkim dobrej niedzieli i bło-
gosławionego tygodnia.

Witamy wszystkich

po polsku: w każdą niedzielę
13:30 – Msza z udziałem dzieci 
19:30 – Msza wieczorna
po angielsku: codziennie o 10:00 i 18:30 
w niedzielę: (sobota 19:00) 8:00; 10:00; 
11:30; 18:00

Msze święte

po polsku: w każdą niedzielę 
12:45–13:15 
18:45–19:30
Istnieje możliwość umówienia się na  
spowiedź indywidualnie.

Spowiedź

czwartek 9:00–10:30
piątek 18:00–19:00
Intencje mszalne można zamawiać po 
każdej Mszy św.   

Kancelaria parafialna

odbędzie się w piątek 10.05 o godz. 13:00.
Serdecznie zapraszamy.

19.05 o godz. 13:30 Msza Święta Rocznicy 
Pierwszej Komunii Świętej. 

Rocznica I komunii św.

Burza 
w szklance wody
Od jakiegoś czasu w polskich mediach 
toczy się żywa dyskusja odnośnie rozda-
wania Komunii św. przez osoby świeckie, 
a zwłaszcza przez kobiety. Równocześnie 
zauważamy, że w naszym kościele, powięk-
sza się grupa ludzi, która „gardzi” Komunią 
św. z rąk kobiet. Pozwólcie na kilka słów 
wyjaśnienia. 
Przede wszystkim należy pamiętać, że 
kontekst polski i kontekst angielski, to dwa 
zupełnie różne konteksty. W kościele, wła-
dzę na danym terenie sprawuje najpierw 
biskup miejsca, a potem proboszcz danej 
parafii. To do kompetencji biskupa miej-
sca należy decyzja o tym, kto może być 
nadzwyczajnym szafarzem Komunii św. 
W naszej diecezji - diecezji Westminster - 
nasz ordynariusz abp Vincent Nicholson, 
nie rozróżnia, czy szafarzami mogą być 
tylko mężczyźni, z czego wnioskuje się, 
że szafarzami mogą być zarówno kobie-
ty, jak i mężczyźni. Natomiast osobami 
odpowiedzialnymi za powołanie osób do 
posługi nadzwyczajnego szafarza są pro-
boszczowie poszczególnych parafii. Nasz, 
proboszcz poprosił polskich duszpasterzy, 
aby oni wyznaczyli odpowiednie do tej 
posługi osoby w polskiej społeczności. 
Tak też się stało. Osoby te raz na pół roku 
uczestniczą w dniu skupienia oraz na po-
czątku roku odnawiają swoje powołanie do 
tej wyjątkowej służby w naszym kościele. 
Jest także dla nas jako duszpasterzy, wiel-
ką radością to, że widzimy, jak rozwija się 
w Was coś, co nazwałbym „świadomością 
Komunii”, kiedy przychodzicie i prosicie  
o Komunię św. dla Waszych bliskich, którzy 
np. z powodu choroby nie mogą przyjść do 
kościoła. Zanoszenie Komunii św. od po-
czątku działania Kościoła zajmowało bar-
dzo ważną posługę w stosunku do chorych, 

o. Mateusz Konopiński SJ

Grupa młodych
spotyka się we wtorki o godz. 19:00. 
Wszelkie informacje u Rafała Kasperko-
wicza 07713 139923.

Wspólnota u Przyjaciela
zaprasza w poniedziałek 06.05 o godz. 
18:00 na wspólne grillowanie, które 
odbędzie się w ogrodzie przy domu 
parafialnym.

Szkoła Maryi
Szkoła Życia Chrześcijańskiego i Ewange-
lizacji, zaprasza wszystkich zainteresowa-
nych pogłębieniem wiary (konferencje, 
medytacja, Eucharystia, uwielbienie). Naj-
bliższa sesja odbędzie się w naszym domu 
parafilanym w piątek 10.05 od godz. 18:30 
do niedzieli 12.05 do godz. 17:00. Kontakt: 
Mila Kowalska milakowalska@gmail.com, 
07976618378, fb: „School of Mary/szkola 
Maryi.London

Sprzątanie kościoła

w piątek 10.05 o godz. 20:00. Jako 
wspólnota Polaków jesteśmy odpowie-
dzialni za sprzątanie naszego kościoła. 
Zapraszamy do włączenia się w dbanie o 
wspólne dobro.

Divine Mercy Group

Spotkanie odbędzie się w środę 08.05 i 
rozpocznie się Mszą św. o godz. 18:30 w 
kościele. Po Mszy św. zapraszamy na na-
bożeństwo ku czci Bożego Miłosierdzia 
w j. angielskim, polskim i hiszpańskim.

CZYTANIA NA NASTĘPNĄ NIEDZIELĘ

IV Niedziela Wielkanocna – Rok C 
I czytanie: Wj 3, 1-8a.13-15
Psalm: Ps 103
II czytanie: 1Kor 10, 1-6.10-12
Ewangelia: Łk 13, 1-9

nie lekceważmy tego i nie unikajmy!
Reasumując, nikt z przypadku nie podcho-
dzi do ołtarza i nie bierze pateny z Ciałem 
Pańskim lub kielicha z Krwią Pańską, aby 
je rozdawać wiernym. Jednak podważanie 
tej posługi jest nie tylko brakiem świado-
mości, ale także jest po części podważa-
niem decyzji kompetentnej władzy kościel-
nej, podważaniem władzy biskupa. Bardzo 
Was proszę, abyśmy nie czynili niczego, co 
mogłoby spowodować podział wspólnoty, 
dbajmy o rozwój cnót Boskich wiary, na-
dziei i miłości. Jeśli jednak masz wątpliwo-
ści, zapytaj duszpasterza lub kompetentną 
osobę. Media, YouTube, świadectwa mi-
styków, itp. często nie są i nie muszą być 
osadzone w kontekście naszej wspólnoty. 
Pan Jezus nie jest gorszy i nie dezaktywuje 
się pod wpływem kobiecej ręki. Nikt też 
nikogo nie naraża na grzech lub niegod-
ną Komunię św. powołując do posług lub 
korzystając z posług, które są przyjęte  
w Kościele. 


