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Pasterz #Nikt#nie#zna#mnie#tak#jak#On

IV Niedziela Wielkanocna, Rok C

LITURGIA SŁOWA

Ewangelia (J 10, 27-30) 
Jezus powiedział: «Moje owce słuchają 
mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną, 
a Ja daję im życie wieczne. Nie zginą na 
wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. 
Ojciec mój, który Mi je dał, jest większy od 
wszystkich. I nikt nie może ich wyrwać z 
ręki mego Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy».

Pierwsze Czytanie (Dz 13, 14.43-52)

W owym czasie Paweł i Barnaba, przeszedł-
szy przez Perge, dotarli do Antiochii Pizy-
dyjskiej, weszli w dzień szabatu do syna-
gogi i usiedli. A wielu Żydów i pobożnych 
prozelitów towarzyszyło Pawłowi i Barna-
bie, którzy w rozmowie starali się zachęcić 
ich do wytrwania w łasce Boga. W następny 
szabat zebrało się niemal całe miasto, aby 
słuchać słowa Bożego. Gdy Żydzi zobaczy-
li tłumy, ogarnęła ich zazdrość, i bluźniąc, 
sprzeciwiali się temu, co mówił Paweł. Wte-
dy Paweł i Barnaba powiedzieli odważnie: 
«Należało głosić słowo Boże najpierw wam. 
Skoro jednak odrzucacie je i sami uznajecie 
się za niegodnych życia wiecznego, zwra-
camy się do pogan. Tak bowiem nakazał 
nam Pan: „Ustanowiłem cię światłością dla 
pogan, abyś był zbawieniem aż po krańce 
ziemi”». Poganie, słysząc to, radowali się  
i wielbili słowo Pańskie, a wszyscy, przezna-
czeni do życia wiecznego, uwierzyli. Słowo 
Pańskie szerzyło się na cały kraj. Ale Żydzi 
podburzyli pobożne a wpływowe niewia-
sty i znaczniejszych obywateli, wzniecili 
prześladowanie Pawła i Barnaby i wyrzucili 
ich ze swoich granic. A oni, strząsnąwszy 
na nich pył z nóg, przyszli do Ikonium.  
A uczniowie byli pełni wesela i Ducha Świę-
tego.

Psalm: Ps 100

My ludem Pana i Jego owcami.

Drugie czytanie  (Ap 7, 9.14b-17)

Ja, Jan, ujrzałem: a oto wielki tłum, którego 
nie mógł nikt policzyć, z każdego narodu  
i wszystkich pokoleń, ludów i języków, 
stojący przed tronem i przed Barankiem. 
Odziani są w białe szaty, a w ręku ich pal-
my. I rzekł do mnie jeden ze Starców: 

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Ja jestem dobrym pasterzem
i znam owce moje, a moje Mnie znają.

Alleluja, Alleluja, Alleluja

«To ci, którzy przychodzą z wielkiego uci-
sku i opłukali swe szaty, i w krwi Baranka 
je wybielili. Dlatego są przed tronem 
Boga i w Jego świątyni cześć Mu oddają 
we dnie i w nocy. A Zasiadający na tronie 
rozciągnie namiot nad nimi. Nie będą 
już łaknąć ani nie będą już pragnąć, i nie 
porazi ich słońce ani żaden upał, bo pasł 
ich będzie Baranek, który jest pośrodku 
tronu, i poprowadzi ich do źródeł wód 
życia: i każdą łzę otrze Bóg z ich oczu».

CZYTANIA NA NASTĘPNĄ NIEDZIELĘ

V Niedziela Wielkanocna – Rok C 
I czytanie: Dz 14, 21b-27
Psalm: Ps 145
II czytanie: Ap 21, 1-5a
Ewangelia: J 13, 31-33a.34-35

Kalendarz liturgiczny
13 maja (poniedziałek): 
Wsp. Matki Boskiej Fatimskiej
14 maja (wtorek): 
św. Macieja, apostoła
16 maja (czwartek): św Andrzeja Boboli, 
prezbitera i męczennika



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 £3,079.78 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

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

Rocznica I komunii św.

Rozdział II
Rycerz Boży (1522)
Z Loyoli do Nawarrety 
(koniec lutego 1522)  

15. Po drodze przyłączył się do niego pe-
wien Maur jadący na mule. Wdawszy się  
w rozmowę zaczęli mówić o Najśw. 
Pannie. Maur powiedział, że chętnie 
przyjmuje, iż Dziewica poczęła Syna 
bez udziału mężczyzny, ale że rodząc 
pozostała dziewicą, w to nie mógł uwie-
rzyć. I przytaczał w tym celu różne racje 
naturalne, jakie mu się nasuwały. Różne 
zaś argumenty, jakie mu ze swej strony 
poddawał Pielgrzym, nie mogły go prze-
konać. Wreszcie Maur ruszył naprzód  
z takim pośpiechem, że Pielgrzym wnet 
stracił go z oczu. Zatopił się w myślach 
nad tym, co zaszło między nim, a Mau-
rem. Budziły się w nim różne uczucia, 
które rodziły w jego duszy niezado-
wolenie, bo wydawało mu się, że nie 
spełnił swego obowiązku. Odczuwał też  
w duszy oburzenie przeciw Maurowi, 
bo mu się zdawało, że źle zrobił pozwa-
lając mu mówić takie rzeczy o Najśw. 
Pannie. Sądził więc, że jest obowiązany 
pomścić tę zniewagę jej czci. I powsta-
ło w nim wtedy pragnienie, aby ruszyć 
na poszukiwanie Maura i zadać mu 
kilka ciosów sztyletem za to, co mówił. 
Dość długo walczył z tym pragnieniem,  
w końcu jednak nie wiedział, jak po-
winien postąpić. Maur, który pojechał 
przodem, powiedział mu, że udaje się 
do pewnej miejscowości położonej 
niewiele dalej w tym samym kierunku,  
w pobliżu głównej drogi, która jednak 
nie przebiegała przez tę miejscowość. 

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

Wspólnota u Przyjaciela

Sprzątanie kościoła
Dziękujemy za pomoc w sprzątaniu ko-
ścioła tym, którzy w miniony piątek brali 
w nim udział. Zapraszam do udziału w tej 
posłudze w naszej Wspólnocie Parafialnej.

Opowieść 
pielgrzyma 

Inigo

zaprasza w poniedziałek 13.05 o godz. 
19:30 na spotkanie modlitewne, które od-
będzie się w domu parafialnym.

Kancelaria parafialna
będzie nieczynna w dniach 16.05  i 17.05.
Przepraszamy za utrudnienia. 

Róża różańca
Rodziców za Dzieci będzie miała Mszę 
świętą w Małej Kaplicy w środę 22.05 o 
godz. 19:30. Zapraszamy.

Divine Mercy Group
Spotkanie odbędzie się w środę 29.05 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.

16. Gdy już był znużony badaniem 
tego, jak należałoby postąpić, nie znaj-
dując pewności, na co się zdecydować, 
powziął takie postanowienie: oto po-
zwoli mulicy iść wolno bez cugli aż do
miejsca, gdzie drogi się rozdzielały. 
Jeżeli mulica pójdzie drogą do wio-
ski, odszuka Maura i zada mu cios 
sztyletem; jeśli zaś będzie się trzymać 
głównej drogi, zostawi go w spokoju. 
Zrobił tak, jak postanowił, a Pan nasz 
zrządził, że mulica trzymała się głów-
nej drogi, choć wieś była odległa o 30 
lub 40 kroków, a droga wiodąca do niej 
szeroka i w dobrym stanie. Przybywszy 
do wielkiej osady przed Montserratem 
chciał tam kupić ubranie, które za-
mierzał nosić w drodze do Jerozolimy. 
Kupił więc materiał, z którego robi się 
worki, grubo tkany i bardzo szorstki. 
Kazał sobie z niego uszyć suknię, się-
gającą mu aż do stóp. Sprawił też sobie 
kostur pielgrzymi i tykwę na wodę  
i przytroczył to do siodła mulicy. Kupił 
też parę konopnych sandałów, z któ-
rych wkładał tylko jeden, i to nie dla 
wyróżnienia się, ale dlatego, że jedną 
nogę miał obandażowaną i jeszcze 
chorą do tego stopnia, że choć podró-
żował wierzchem, zawsze pod wieczór 
była obrzmiała. Dlatego uważał za ko-
nieczne nosić sandał na tej nodze.

Wspólne zdjęcie
W niedzielę 9.06 na Mszy św. o godz. 13:30 
chcemy zrobić wspólne zdjęcie naszej 
wspólnoty. Będzie nam bardzo miło, jeśli 
tego dnia spotkamy się w jak największym 
gronie, aby zrobić sobie małą pamiątkę 
pod koniec tego roku. 


