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Dziś w liturgii słyszymy zachętę do radości. Jej źródłem 
jest Bóg, który za pośrednictwem swojego Syna pojednał 
ludzkość ze sobą. Raj utracony przez grzech człowieka, 
został przywrócony dzięki Synowi Bożemu i Jego Paschalnej 
Ofiarze. To jest Dobra Nowina dla każdego z nas. Prośmy, aby 
Bóg udzielał nam tej radości.

LAETARE - CIESZCIE SIĘ!

Liturgia Słowa
Pierwsze Czytanie (Joz 5, 9a. 10-12)
Pan rzekł do Jozuego: «Dziś zrzuciłem z was hań-
bę egipską». Rozłożyli się obozem synowie Izra-
ela w Gilgal i tam obchodzili Paschę czternastego 
dnia miesiąca wieczorem, na równinie Jerycha. 
Następnego dnia Paschy jedli z plonu tej krainy, 
chleby przaśne i kłosy prażone tego samego dnia. 
Manna ustała następnego dnia, gdy zaczęli jeść 
plon tej ziemi. Nie mieli już więcej synowie Izraela 
manny, lecz żywili się tego roku z plonów ziemi Ka-
naan.

Czytania na następną niedzielę
Piąta Niedziela Wielkiego Postu
Pierwsze czytanie: Iz 43, 16-21
Psalm: Ps 126
Drugie czytanie: Flp 3, 8-14
Ewangelia: J 8, 1-11

Chwała Tobie, Słowo Boże
Zabiorę się i pójdę do mego ojca, i powiem: «Oj-
cze, zgrzeszyłem przeciw niebu i względem ciebie». 
Chwała Tobie, Słowo Boże

Ewangelia ( Łk 4, 1-13) 
W owym czasie zbliżali się do Jezusa wszyscy 
celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Na to szem-
rali faryzeusze i uczeni w Piśmie: «Ten przyjmuje 
grzeszników i jada z nimi».Opowiedział im wtedy 
następującą przypowieść: «Pewien człowiek miał 
dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca: „Oj-
cze, daj mi część majątku, która na mnie przypa-
da”. Podzielił więc majątek między nich. Niedługo 
potem młodszy syn, zabrawszy wszystko, odje-
chał w dalekie strony i tam roztrwonił swój ma-

Drugie czytanie  (2 Kor 5, 17-21)
Bracia: Jeżeli ktoś pozostaje w Chrystusie, jest 
nowym stworzeniem. To, co dawne, minęło, a 
oto wszystko stało się nowe. Wszystko zaś to 
pochodzi od Boga, który pojednał nas z sobą 
przez Chrystusa i zlecił nam posługę jednania. 
Albowiem w Chrystusie Bóg pojednał ze sobą 
świat, nie poczytując ludziom ich grzechów, nam 
zaś przekazując słowo pojednania. Tak więc w 
imieniu Chrystusa spełniamy posłannictwo jak-
by Boga samego, który przez nas udziela napo-
mnień. W imię Chrystusa prosimy: pojednajcie 
się z Bogiem. On to dla nas grzechem uczynił 
Tego, który nie znał grzechu, abyśmy się stali w 
Nim sprawiedliwością Bożą.

Ps 34
Ref: Skosztujcie wszyscy, jak dobry jest Pan Bóg

jątek, żyjąc rozrzutnie.  A gdy wszystko wydał, 
nastał ciężki głód w owej krainie i on sam zaczął 
cierpieć niedostatek. Poszedł i przystał do jed-
nego z obywateli owej krainy, a ten posłał go na 
swoje pola, żeby pasł świnie. Pragnął on napełnić 
swój żołądek strąkami, które jadały świnie, lecz 
nikt mu ich nie dawał. Wtedy zastanowił się i 
rzekł: „Iluż to najemników mojego ojca ma pod 
dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. Zabiorę 
się i pójdę do mego ojca, i powiem mu: Ojcze, 
zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie; 
już nie jestem godzien nazywać się twoim sy-
nem: uczyń mię choćby jednym z najemników”. 
Wybrał się więc i poszedł do swojego ojca. A gdy 
był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył 
się głęboko; wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu 
się na szyję i ucałował go. A syn rzekł do niego: 
„Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem 
ciebie, już nie jestem godzien nazywać się twoim 
synem”. Lecz ojciec rzekł do swoich sług: „Przy-
nieście szybko najlepszą suknię i ubierzcie go; 
dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi. 
Przyprowadźcie utuczone cielę i zabijcie: bę-
dziemy ucztować i bawić się, ponieważ ten mój 
syn był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł 
się”. I zaczęli się bawić. Tymczasem starszy jego 
syn przebywał na polu. Gdy wracał i był blisko 
domu, usłyszał muzykę i tańce. Przywołał jedne-
go ze sług i pytał go, co to znaczy. Ten mu rzekł: 
„Twój brat powrócił, a ojciec twój kazał zabić 
utuczone cielę, ponieważ odzyskał go zdrowe-
go”. Na to rozgniewał się i nie chciał wejść; wte-
dy ojciec jego wyszedł i tłumaczył mu. Lecz on 
odpowiedział ojcu: „Oto tyle lat ci służę i nigdy 
nie przekroczyłem twojego rozkazu; ale mnie nie 
dałeś nigdy koźlęcia, żebym się zabawił z przyja-
ciółmi. Skoro jednak wrócił ten syn twój, który 
roztrwonił twój majątek z nierządnicami, kaza-
łeś zabić dla niego utuczone cielę”. Lecz on mu 
odpowiedział: „Moje dziecko, ty zawsze jesteś 
przy mnie i wszystko moje do ciebie należy. A 
trzeba się weselić i cieszyć z tego, że ten brat twój 
był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się”».



„Raduj się, Jerozolimo, zbierzcie się wszyscy, którzy ją kochacie. Cieszcie się, wy, którzy byliście 
smutni, weselcie się i nasycajcie u źródła waszej pociechy.” To antyfona rozpoczynająca liturgię 
czwartej Niedzieli Wielkiego Postu. Pośrodku tego czasu, podobnie jak w połowie Adwentu 
słyszymy zachętę do radości: raduj się..., ciesz się..., wesel się... Co jest źródłem i fundamentem 
takiej radości, która wybucha nawet pośród postu, lamentu, smutku, utrapienia? 
Z odpowiedzią przychodzi dzisiejsza liturgia słowa. Psalmista głosi: „Spójrzcie na Niego [na 
Pana], a rozpromienicie się radością”. Kontemplacja Boga i Pana to nasze nieustanne zadanie. 
Kontemplacja Pana, a nie siebie, nie swoich braków, ani swoich zranień. Fundamentem praw-
dziwej i trwałej radości nie jestem ja sam, nie są inni ludzie, nie stan mojego zdrowia, nie moja 
zamożność, nawet nie nastrój, wrażenia, czy pogoda na zewnątrz, czy stan mojego wnętrza. 
Spójrzcie na Pana i na Jego dzieła. “On wysłuchał mnie, […] wyzwolił od wszelkiej trwogi,  […] 
ściągną hańbę z mego oblicza, […] uwolnił od wszelkiego ucisku.” W Chrystusie Bóg dokonał 
swojego dzieła: „pojednał ze sobą świat, nie poczytując ludziom ich grzechów”. Jakby tego było 
mało, „Bóg dla nas grzechem uczynił Tego, który nie znał grzechu, abyśmy się stali w Nim spra-
wiedliwością Bożą.” Jaką zajmę postawę wobec tych wielkich dzieł Boga dokonanych w Miste-
rium Paschalnym Chrystusa? Czy będę się przybliżał do Jezusa i Boga, jak celnicy i grzesznicy 
z początku dzisiejszej Ewangelii, czy będę szemrał jak faryzeusze i uczeni w Piśmie, że Chrystus 
jest miłosierny i nie boi się, ani się nie brzydzi zasiadać z celnikami i grzesznikami. Jeśli chcę 
rozpromienieć prawdziwą radością muszę zabrać się i powrócić do Ojca - źródła tej radości.

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 £1091,68. 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
7 marca (poniedziałek)
Wsp. św. Perpetuły i Felicyty
10 marca (czwartek)
Wsp. św. Jana Oglivie, jezuity 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

10.03  20:00 z grupą o. Pio (kaplica)

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.

gorzkie żale W każdą niedzielę Wielkiego Postu o godz. 19:15.

koncert organowy pod tytułem Vexilla Regis prodeut (Króla wznoszą się 
sztandary), złożony z utworów wielkopostnych w wykonaniu Jakuba Gawrysiaka, odbędzie się 
w sobotę 19.03 o godz. 20.15

dziękujemy za zangażowanie i po-
moc w rekolekcjach wielkopostnych oraz w 
nabożeństwie “24h dla Pana”. Na cele rekolekcji 
zebraliśmy £936. Dziękujemy za złożone ofiary.

zmiana tajemnic różańca 
dziś po Mszy św. wieczornej.

„wspólnota u przyjaciela”  
w poniedziałek (7.3) o godz. 19:30, Eucharystia 
oraz modlitwa uwielbienia w Domu Parafialnym. 

grupa modlitewna o. pio
Spotkanie modlitewne w czwartek (10.3) o 19:30 
w Małej Kaplicy. Zapraszamy.

droga krzyżowa W najbliższy piątek (4.3) przygotowana przez Wspólnotę o. Pio.

viii warsztaty muzyczne prowadzone przez P. Bębenka, H. Kowalskiego 
i P. Pałkę odbędą się 11 – 13.03 w kościele na Devonia Road (N1 8JJ).Dziś ostatni dzień zapisów   
u Justyny Masłowskiej: justys.maslowska@gmail.com lub Eweliny Pratko: evelek@wp.pl. Koszt 
udziału w warsztatach £20. Bieżące informacje na facebooku: „Warsztaty Muzyki Liturgicznej 
UK”. W  przyszłą niedzielę na Mszy św. o godz. 19.30 będziemy gościć uczestników warsztatów.

dziękczynienie za sakrament mał-
żeństwa dla par świętujących  10., 25., 40., 50. 
i 60. rocznicę ślubu sakramentalnego odbędzie 
się w czasie Eucharystii pod przewodnictwem 
kardynała w sobotę 14 maja o godz. 15.00 w ka-
tedrze Westminster. Jeśli obchodzą Państwo w 
roku 2016 jedną z wyżej wymieniony rocznic i 
chcielibyście uczestniczyć w tej uroczystości, to 
proszę zgłosić się do sekretarki parafialnej Judy 
do 7 marca. Proszę podać swoje imiona i nazwi-
sko, adres pocztowy oraz adres e-mail, datę ślu-
bu i numer telefonu.

integracyjne warsztaty tańca na Zesłanie Ducha Świętego 
(15.05). Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby oddawać cześć Bogu tańcząc na zajęcia warsz-
tatowe do domu parafialnego:17.03 godz.18:30-21:00; 29.03 godz. 18:30-21:00; 14.04 godz. 17:00-
21:00. Prosimy przynieś ze sobą wygodne ubranie i buty. Zajęcia dla osób powyżej 18 roku życia. 
Wszelkie pytania: Maria Nowińska tel. 07856359835; e-mail: MN662@love.mdx.ac.uk


