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Ponownie słyszymy zachętę do wsłuchiwania się w słowa 
Jezusa Chrystusa. Bóg Ojciec potwierdza wobec Piotra, 
Jana i Jakuba posłannictwo swojego umiłowanego Syna. 
Tym samym przygotowuje wybranych uczniów na odejście 
Jezusa, które jak słyszeliśmy ma się dokonać w Jerozolimie.

JEGO SŁUCHAJCIE

Liturgia Słowa
Pierwsze Czytanie (Rdz 15, 5-12. 17-18)
Bóg poleciwszy Abramowi wyjść z namiotu, 
rzekł: «Spójrz na niebo i policz gwiazdy, je-
śli zdołasz to uczynić»; a potem dodał: «Tak 
liczne będzie twoje potomstwo». Abram 
uwierzył i Pan poczytał mu to za wielką za-
sługę. Potem zaś rzekł do niego: «Ja jestem 
Pan, którym cię wywiódł z Ur chaldejskiego, 
aby ci dać ten oto kraj na własność». A na 
to Abram: «O Panie, o Panie, jak będę mógł 
się upewnić, że otrzymam go na własność?» 
Wtedy Pan rzekł: «Wybierz dla Mnie trzy-
letnią jałowicę, trzyletnią kozę i trzyletniego 
barana, a nadto synogarlicę i gołębicę». Wy-
brawszy to wszystko, Abram poprzerąbywał 
je wzdłuż na połowy i przerąbane części 
ułożył jedną naprzeciw drugiej; ptaków nie 
porozcinał. Kiedy zaś do tego mięsa zaczę-
ło zlatywać się ptactwo drapieżne, Abram 
je odpędzał. A gdy słońce chyliło się ku za-
chodowi, Abram zapadł w głęboki sen i opa-
nowało go uczucie lęku, jak gdyby ogarnęła 
go wielka ciemność. A kiedy słońce zaszło i 
nastał mrok nieprzenikniony, ukazał się dym 
jakby wydobywający się z pieca i ogień niby 
gorejąca pochodnia i przesunęły się między 
tymi połowami zwierząt. Wtedy to właśnie 
Pan zawarł przymierze z Abramem, mówiąc: 
«Potomstwu twemu daję ten kraj od Rzeki 
Egipskiej aż do rzeki wielkiej rzeki Eufrat».

Czytania na następną niedzielę
Trzecia Niedziela Wielkiego Postu
Pierwsze czytanie: Wj 3, 1-8a. 13-15
Psalm: Ps 103
Drugie czytanie: 1 Kor 10, 1-6. 10-12
Ewangelia: Łk 13, 1-9

Chwała Tobie, Słowo Boże
Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz  
każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych.
Chwała Tobie, Słowo Boże

Ewangelia ( Łk 4, 1-13) 
Jezus wziął z sobą Piotra, Jana i Jakuba i wy-
szedł na górę, aby się modlić. Gdy się mo-
dlił, wygląd Jego twarzy się odmienił, a Jego 
odzienie stało się lśniąco białe. A oto dwóch 
mężów rozmawiało z Nim. Byli to Mojżesz 
i Eliasz. Ukazali się oni w chwale i mówili o 
Jego odejściu, którego miał dokonać w Jero-
zolimie. Tymczasem Piotr i towarzysze snem 
byli zmorzeni. Gdy się ocknęli, ujrzeli Jego 
chwałę i obydwóch mężów, stojących przy 
Nim. Gdy oni odchodzili od Niego, Piotr 
rzekł do Jezusa: «Mistrzu, dobrze, że tu jeste-
śmy. Postawimy trzy namioty: jeden dla Cie-
bie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza.» 
Nie wiedział bowiem, co mówi. Gdy jeszcze 
to mówił, zjawił się obłok i osłonił ich; zlę-
kli się, gdy weszli w obłok. A z obłoku ode-
zwał się głos: «To jest Syn mój wybrany, Jego 
słuchajcie.» W chwili, gdy odezwał się ten 
głos, Jezus znalazł się sam. A oni zachowali 
milczenie i w owym czasie nikomu nic nie 
oznajmili o tym, co widzieli.

Drugie czytanie  (Flp 3, 17-4,1)
Bracia, bądźcie wszyscy razem moimi na-
śladowcami i wpatrujcie się w tych, którzy 
tak postępują, jak tego wzór macie w nas. 
Wielu bowiem postępuje jak wrogowie 
krzyża Chrystusowego, o których często 
wam mówiłem, a teraz mówię z płaczem. 
Ich losem – zagłada, ich bogiem – brzuch, 
a chwała – w tym, czego winni się wsty-
dzić. To ci, których dążenia są przyziemne.
Nasza bowiem ojczyzna jest w niebie.   

Ps 27
Ref: Pan moim światłem i zbawieniem moim.

Stamtąd też jako Zbawcy wyczekujemy 
Pana naszego Jezusa Chrystusa, który prze-
kształci nasze ciało poniżone na podobne 
do swego chwalebnego ciała, tą potęgą, jaką 
może On także wszystko, co jest, sobie pod-
porządkować. Przeto bracia umiłowani, za 
którymi tęsknię, radości i chwało moja, tak 
stójcie mocno w Panu, umiłowani.



Nieustannie jesteśmy zachęcani do słuchania Jezusa, do rozważania Jego nauki i podążania za 
Jego wskazaniami. W codzienności grozi nam jednak podobna rzeczywistość, jaka spotkała 
uczniów Jezusa, grozi nam spowszednienie i rutyna.
Owszem, może pewnego rodzaju nowością i wyjątkowością w wydarzeniu przemienienia na 
górze jest obecność tylko trzech spośród dwunastu apostołów. Ale i w tym wymiarze nie-
koniecznie musi być to jakiś wyjątek. Bo można przecież sobie wyobrazić, że nie wszyscy 
uczniowie brali udział we wszystkich wydarzenia. Czasami, jak sama Ewangelia na to wska-
zuje, uczniowie dzielili się obowiązkami dotyczącymi wspólnoty i wykonywali różne posługi. 
Mamy tu jakąś kolejną górę, na którą wchodzi Jezus, aby się modlić. Do tego rytuału wcho-
dzenia na górę, aby się oddać czuwaniu i rozmowie z Ojcem uczniowie mogli się przy-
zwyczaić i są tym zmęczeni. Również nasza codzienność może prowadzić do znużenia  
i ospałości, jak widzimy to w przypadku uczniów.
Jednak właśnie pośród tej codzienności ma miejsce niecodzienne wydarzenie. Tak niecodzien-
ne, że uczniowie chcą tę chwilę przedłużyć, dobrze im tam być, stąd chęć wyrażona przez 
Piotra, aby postawić namioty i zatrzymać się na dłużej. Jednak Bóg, Jezus prowadzi nas ciągle 
dalej, ciągle naprzód, tak jak prowadził Abrahama od początku, jak wyprowadził go z rodzin-
nego Ur chaldejskiego.
W Wielkim Poście przechodzić będziemy z Jezusem przez kolejne góry: Górę Oliwną, wzgórze 
świątynne, i inne, gdzie Jezus będzie głosił słowo, dokonywał znaków i cudów, gdzie będzie brał 
w obronę grzeszników, uzdrawiał chorych i potrzebujących. Aż w końcu staniemy na Wzgórzu 
Golgoty, gdzie Jezus będzie osądzony i odrzucony przez starszyznę i arcykapłanów, i gdzie 
wszystko będzie wskazywało no to, że sam Bóg go opuścił, skoro spotyka Go los złoczyńcy  
i najgorszego zbrodniarza. Właśnie na tę chwilę Bóg Ojciec przygotowuje uczniów Jezusa, aby 
gdy to nastąpi pamiętali, że ten Jezus, to „wybrany Syn Ojca”, którego mają słuchać aż do końca.

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 £1008,71. 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

droga krzyżowa W każdy piątek Wielkiego Postu o godzinie 20:00. Rozważania 
bedą przygotowane przez wspólnoty działające przy naszym Duszpasterstwie. Droga Krzyżowa z 
udziałem dzieci 4.03 o godz. 20:00. W najbliższy piątek (26.2) nabożeństwo poprowadzi duszpasterswo 
małżeństw, Teams of our Lady.  

A. Tomaszewski SJ
grupa modlitewna o. pio
Spotkanie formacyjne w czwartek (25.02) o 19:30 
w Domu parafilanym. Zapraszamy.

Kalendarz liturgiczny
22 lutego (poniedziałek)
Święto Katedry św. Piotra Apostoła
23 lutego (wtorek)
Wsp. św. Polikarpa, biskupa i męczennika

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„wspólnota u przyjaciela”  

zaprasza wszystkich w poniedziałek (22.2)  
o godz. 19:30  na rozważanie Słowa Bożego oraz 
modlitwę indywidualną i wspólnotową. 

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.

liturgiczna służba ołtarza zaprasza wszystkich chętnych chłopców 
i mężczyzn do służenia i pomocy w przygotowaniu litugii. Zainteresowanych prosimy o kon-
takt z o. Mateuszem Konopińskim SJ. Kandydaci na ministrantów proszeni są, aby przyszli do 
zakrystii zaraz po dzisiejszej Mszy św. lub w następną niedzielę 15 minut przed Mszą. 

gorzkie żale W każdą niedzielę Wielkiego Postu o godz. 19:15, śpiew gorzkich żali 
poprowadzi nasz chór parafialny.

rekolekcje wielkopostne 
zatytułowane: Bóg jest (prze)dziwny, po-
prowadzi o. Roman Groszewski, jezuita. 
Rozpoczną się w następną niedzielę 28.02  
i potrwają do środy 2.03. Dodatkowe spotkanie 
dla dzieci w niedzielę zaraz po Mszy o godz. 
13.30. W poniedziałek 29.02 nauka rekolekcyj-
na i możliwość spowiedzi. Spotkania w dni po-
wszednie będą rozpoczynały się o godz. 19.30. 

biuletyn z programem wydarzeń na 
Wielki Post jest dostępny z tyłu kościoła.

cafod (Catholic Agency For Overseas Development) Podczas całej niedzieli w formie drugiej 
kolekty będzie zbierana jałmużna wielkopostna. Jeśli ktoś może podpisać deklarację  Gift Aid, jego 
ofiara będzie w tym roku powiększona przez rząd o 50%.

rada duszpasterstwa 
odbędzie się 23 stycznia o 19.30 w Domu Pa-
rafialnym. Wszelkie sugestie są mile widziane. 
Można je przekazywać drogą elektroniczną 
bądź bezpośrednio do duszpasterzy. 


