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Zdecydowanie łatwiej nam wydać wyrok niż 
zrozumieć drugiego człowieka. W czasie tego 
Wielkiego Postu módlmy się o dar przebaczenia. 
Niech Pan otwiera nasze serce, abyśmy umięli 
przebaczać i sami doświadczali mocy przebaczenia. 

NIE POTĘPIAM

Liturgia Słowa
Pierwsze Czytanie (Iz 43, 16-21)
Tak mówi Pan, który otworzył drogę przez 
morze i ścieżkę przez potężne wody; któ-
ry wiódł na wyprawę wozy i konie, także i 
potężne wojsko; upadli, już nie powstaną, 
zgaśli, jak knotek zostali zdmuchnięci. «Nie 
wspominajcie wydarzeń minionych, nie roz-
trząsajcie w myśli dawnych rzeczy. Oto Ja 
dokonuję rzeczy nowej: pojawia się właśnie. 
Czyż jej nie poznajecie? Otworzę też drogę 
na pustyni, ścieżyny na pustkowiu. Sławić 
Mnie będą zwierzęta polne, szakale i stru-
sie, gdyż na pustyni dostarczę wody i rzek 
na pustkowiu, aby napoić mój lud wybrany. 
Lud ten, który sobie utworzyłem, opowiadać 
będzie moją chwałę».

Czytania na następną niedzielę
Szósta Niedziela Wielkiego Postu - Palmowa
Ewangelia: Łk 19, 28-40
Pierwsze czytanie: Iz 50, 4-7
Psalm: Ps 22
Drugie czytanie: Flp 2, 6-11
Ewangelia: Łk 22, 14 - 23, 56

Chwała Tobie, Słowo Boże
Nawróćcie się do Boga waszego,
On bowiem jest łaskawy i miłosierny.
Chwała Tobie, Słowo Boże

Drugie czytanie  (F l p  3 ,  8 - 1 4 )
Bracia: Wszystko uznaję za stratę ze względu 
na najwyższą wartość poznania Chrystusa 
Jezusa, Pana mojego. Dla Niego wyzułem się 
ze wszystkiego i uznaję to za śmieci, bylebym 
pozyskał Chrystusa i znalazł się w Nim, nie 
mając mojej sprawiedliwości, pochodzącej z 
Prawa, lecz Bożą sprawiedliwość, otrzyma-
ną przez wiarę w Chrystusa, sprawiedliwość 
pochodzącą od Boga, opartą na wierze – 
przez poznanie Chrystusa: zarówno mocy 
Jego zmartwychwstania, jak i udziału w Jego 
cierpieniach, w nadziei, że upodabniając się 
do Jego śmierci, dojdę jakoś do pełnego po-
wstania z martwych. Nie mówię, że już to 
osiągnąłem i już się stałem doskonałym, lecz 
pędzę, abym też pochwycił, bo i sam zosta-
łem pochwycony przez Chrystusa Jezusa. 
Bracia, ja nie sądzę o sobie samym, że już po-
chwyciłem, ale to jedno czynię: zapominając 
o tym, co za mną, a wytężając siły ku temu, 
co przede mną, pędzę ku wyznaczonej mecie, 

Ps 126
Ref: Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas.

Ewangelia ( J 8, 1-11) 
Jezus udał się na Górę Oliwną, ale o brza-
sku zjawił się znów w świątyni. Wszystek 
lud schodził się do Niego, a On, usiadłszy, 
nauczał. Wówczas uczeni w Piśmie i fary-
zeusze przyprowadzili do Niego kobietę, 
którą pochwycono na cudzołóstwie, a 
postawiwszy ją na środku, powiedzieli do 
Niego: «Nauczycielu, kobietę tę dopiero 
pochwycono na cudzołóstwie. W Prawie 
Mojżesz nakazał nam takie kamienować. 
A Ty co mówisz?». Mówili to wystawiając 
Go na próbę, aby mieli o co Go oskarżyć. 
Lecz Jezus, nachyliwszy się, pisał palcem 
po ziemi. A kiedy w dalszym ciągu Go py-
tali, podniósł się i rzekł do nich: «Kto z was 
jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na 
nią kamień». I powtórnie nachyliwszy się, 
pisał na ziemi. Kiedy to usłyszeli, wszy-
scy jeden po drugim zaczęli odchodzić, 
poczynając od starszych. Pozostał tylko 
Jezus i kobieta, stojąca na środku. Wów-
czas Jezus, podniósłszy się, rzekł do niej: 
«Niewiasto, gdzież oni są? Nikt cię nie 
potępił?». A ona odrzekła: «Nikt, Panie!». 
Rzekł do niej Jezus: «I Ja ciebie nie potę-
piam. – Idź, a od tej chwili już nie grzesz».

ku nagrodzie, do jakiej Bóg wzywa w górę w 
Chrystusie Jezusie.



Czytając Ewangelię o kobiecie cudzołożnej, wróciły do mnie słowa o. Romka Groszew-
skiego SJ, który głosił nam rekolekcje wielkopostne, że „Bóg jest dziwny”. Jezus był 
nauczycielem, który funkcjonował w określonych warunkach prawa, kultury i religii, 
a jednocześnie nieustannie wymykał się wszystkim schematom. Można powiedzieć, 
że Jezus daje zły przykład, nie pozwolił na to, żeby kobieta, której postępowanie jest 
niewłaściwe została ukarana. W tej biblijnej scenie bardzo wyraźnie widać, że Pan Bóg 
jest dla nas tolerancyjny i kochający. On rozumie nasze życie o wiele lepiej niż nam 
się wydaje, ale nie rozumie go po to, by nam „dołożyć” albo się na nas zemścić, ale by 
przemienić nasze życie. To powinno być dla nas zadziwiające, że Bóg potrafi wykorzy-
stać nasze słabości i grzech, aby zaczać nas przemieniać. Życie kobiety cudzołożnej po 
spotkaniu z Jezusem stało się inne, ale nie tylko ona doświadczyła tej zmiany. Przemia-
ny doświadczają także ci, którzy przyprowadzają ją do Jezusa, muszą zrobić swoisty 
rachunek sumienia, muszą rozluźnić pięści i wypuścić kamienie, muszą porzucić nie-
nawiść, złość i agresję. 
Warto czasem pomyśleć o moim przyprowadzaniu grzeszników przed Pana Boga, o 
moim wytykaniu grzechów innym. Czas wielkiego postu może być czasem, kiedy i my 
rozluźnimy swoje pięści. Nie zrobimy jednak tego tylko po to, by się lepiej poczuć, ale 
stanie się tak, kiedy otworzymy nasze uszy i serca na słowa Jezusa. 
„Nie potepiam cię, idź i nie grzesz więcej”, niech te słowa brzmią w naszym życiu, dają 
moc przebaczania i otwierania się na przebaczenie, którego sami potrzebujemy.  

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 £1111,87. 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

M. Konopiński SJ

świąteczne sprzątanie
kościoła w środę (16.03) o godz. 19:00. Zaprasza-
my do włączenia się w dbanie o wspólne dobro.

Kalendarz liturgiczny
17 marca (czwartek)
Święto św. Patryka, biskupa
19 marca (sobota)
Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca NMP

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

17.03  19:30 z Różą Różańca rodziców za dzieci

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

„wspólnota u przyjaciela”  
w poniedziałek (14.03) o godz. 19:30, rozważanie 
Słowa i modlitwa w Domu Parafialnym. 

droga krzyżowa w najbliższy piątek (11.03) przygotowana przez Diakonię 
Teatralną Wspólnoty u Przyjaciela.

finał viii warsztatów muzycznych Dziękujemy organizato-
rom i uczestnikom za zaangażowanie i udział w niedzielnej Mszy świętej wieczornej.

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 przynieść 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

wielki tydzień rozpoczynamy Nie-
dzielą Palmową (20.03). Ekumeniczna procesja z 
palmami wyruszy spod Sainsbury’s na Stamford Hill 
o godzinie 9.30 i zakończy się Mszą  św. o godz. 10:00 
(eng). Msze św. w j. polskim o stałych porach. W 
Wielki Czwartek Liturgia Wieczerzy Pańskiej (eng, 
pol, esp) o godz. 20.00. W Wielki Piątek Liturgia 
Męki Pańskiej o godz. 20.45 (pl). Liturgia Wigilii Pas-
chalnej o godz. 23.45 (pl). Szczegółowy program go-
dzin liturgii, spowiedzi, święcenia pokarmów będzie 
dostępny w przyszłą niedzielę oraz na stronie www.

róża różańca  
Rodziców za Dzieci będzie miała Mszę świętą 
w Małej Kaplicy w czwartek 17.03 o godz. 19.30.

duszpasterstwo małżeństw 
Zaprasza na otwarte spotkanie 20.03 o godz. 14:45 
pt. Jak przeżywać Rok Miłosierdzia w małżeń-
stwie i rodzinie. Zapewniamy opiekę nad dziećmi.


