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Niedziela Palmowa, rok c

DUSZPASTERSTWO POLSKIE: 27 High Road, London N15 6ND;  
o. Mateusz Konopiński SJ, o. Adam Tomaszewski SJ, tel.: 07542873055

facebook.com/stignatiusplstignatiuspl@gmail.com, www.stignatius.pl,

20 marca
2016

W Niedzielę Palmową rozważamy uroczysty wjazd Jezusa do 
Jerozolimy. Na początku liturgii słyszymy, że jest tam radośnie 
i entuzjastycznie witany przez tłumy. Ścielą przed Nim swe 
płaszcze oraz liście palmowe i wołają: “Błogosławiony Król.” 
W Ewangelii, która wprowadza nas bezpośrednio w tajemnicę 
męki Pana, usłyszymy zaś, że to Jezus “sam siebie podaje za 
Mesjasza-Króla”.

IDŹMY ZA PANEM!

Liturgia Słowa

Pierwsze Czytanie (Iz 50, 4-7)
Pan Bóg mnie obdarzył językiem wymow-
nym, bym umiał przyjść z pomocą strudzo-
nemu przez słowo krzepiące. Każdego rana 
pobudza me ucho, bym słuchał jak ucznio-
wie. Pan Bóg otworzył mi ucho, a ja się nie 
oparłem ani się nie cofnąłem. Podałem 
grzbiet mój bijącym i policzki moje rwą-
cym mi brodę. Nie zasłoniłem mej twarzy 
przed zniewagami i opluciem. Pan Bóg mnie 
wspomaga, dlatego jestem nieczuły na obe-
lgi, dlatego uczyniłem twarz moją jak głaz i 
wiem, że wstydu nie doznam.

Czytania w czasie liturgii
Wielki Czwartek - Liturgia wieczerzy 
Pańskiej 
Pierwsze czytanie: Wj 12, 1-8. 11-14
Psalm: Ps 116
Drugie czytanie: 1 Kor 11, 23-26
Ewangelia: J 13, 1-15

Wielki Piątek - Liturgia Męki Pańskiej
Pierwsze czytanie: Iz 52, 13 - 53, 12
Psalm: Ps 31
Drugie czytanie: Hbr 4, 14-16; 5, 7-9
Ewangelia: J 18, 1 - 19, 42

Chwała Tobie, Słowo Boże
Dla nas Chrystus stał się posłuszny aż do 
śmierci, a była to śmierć na krzyżu.
Dlatego Bóg wywyższył Go nad wszystko i 
dał Mu imię, które jest ponad wszelkie imię.
Chwała Tobie, Słowo Boże

Drugie czytanie  (F l p  2 ,  6 - 1 1 )
Chrystus Jezus istniejąc w postaci Bożej, nie 
skorzystał ze sposobności, aby na równi być 
z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przy-
jąwszy postać sługi, stawszy się podobnym 
do ludzi. A w tym co zewnętrzne uznany 
za człowieka, uniżył samego siebie, stawszy 
się posłusznym aż do śmierci, i to śmierci 
krzyżowej. Dlatego też Bóg wywyższył Go 
nad wszystko i darował Mu imię ponad 
wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się 
każde kolano istot niebieskich i ziemskich, i 
podziemnych, i aby wszelki język wyznał, że 
Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga 
Ojca. ku nagrodzie, do jakiej Bóg wzywa w 
górę w Chrystusie Jezusie.

Ps 22
Ref: Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił?

Ewangelia ( Łk 19, 28-40) 
Jezus ruszył na przedzie, zdążając do Jero-
zolimy. Gdy przyszedł w pobliże Betfage 
i Betanii, do góry zwanej Oliwną, wysłał 
dwóch spośród uczniów, mówiąc: «Idźcie 
do wsi, która jest naprzeciwko, a wchodząc 
do niej, znajdziecie oślę uwiązane, które-
go nikt jeszcze nie dosiadł. Odwiążcie je 
i przyprowadźcie tutaj. A gdyby was kto 
pytał, dlaczego odwiązujecie, tak powiecie: 
„Pan go potrzebuje”».Wysłani poszli i zna-
leźli wszystko tak, jak im powiedział. A gdy 
odwiązywali oślę, zapytali ich jego właści-
ciele: «Czemu odwiązujecie oślę?». Odpo-
wiedzieli: «Pan go potrzebuje». I przypro-
wadzili je do Jezusa, a zarzuciwszy na nie 
swe płaszcze, wsadzili na nie Jezusa. Gdy 
jechał, słali swe płaszcze na drodze. Zbliżał 
się już do zbocza Góry Oliwnej, kiedy całe 
mnóstwo uczniów poczęło wielbić rado-
śnie Boga za wszystkie cuda, które widzieli. 
I wołali głośno: «Błogosławiony Król, który 
przychodzi w imię Pańskie. Pokój w niebie 
i chwała na wysokościach». Lecz niektó-
rzy faryzeusze spośród tłumu rzekli do 
Niego: «Nauczycielu, zabroń tego swoim 
uczniom». Odrzekł: «Powiadam wam, jeśli 
ci umilkną, kamienie wołać będą».

Ewangelia ( Łk 22, 14 - 23, 56) 
Opis Męki Naszeg Pana według 
św. Łukasza



24 marca Wielki Czwartek
Spowiedź: 19:00 - 19:45

Liturgia Wieczerzy Pańskiej (eng., pl., hiszp.,) 20:00 

25 marca Wielki Piątek
Walk of Witness 9:15

Spowiedź: 11:00 - 12:00 i 13:30 - 14:30
Liturgia Meki Pańskiej o godz. 20:45 

26 marca Wielka Sobota
Święcenie pokarmów 11:00 - 15:30

Spowiedź 11:00 - 15:30
Liturgia Wigilii Paschalnej 23:45

(Po liturgii poczęstunek z tyłu kościoła. Przekąski  
i drobne potrwy oraz napoje na wspólny stół można 

zgłaszać do p. Basi tel.: 07894577278)

27 marca Niedziela Zmartwychwstania
Msza święta tylko o godz. 13:30  

28 marca Poniedziałek Wielkanocny
Msza święta tylko o godz. 12:00

Piknik wielkanocny w Springfield Park 16:00 
(w razie niepogody spotkanie w Domu Parafialnym)  

W dalszym ciagu kontemplujemy Pana i jego drogi. Wraz z nim docieramy dziś do 
Jeruzalem, gdzie jest witany, jak Syn Królewski, potomek Dawida. Tłumy na powita-
nie wołają: „Błogosławiony Król, który przychodzi w imię Pańskie”. Ogłaszają pokój w 
niebie i na ziemi oraz oddają chwałę Bogu na wysokościach. Do kogo się dołączę? Czy 
do tych, którzy witają Pana i chwalą Boga? Czy może do faryzeuszy, którzy nastawali 
na Jezusa, aby zabronił tego swoim uczniom i tłumowi?
Pamiętajmy jednak jaki jest cel wjazdu Jezusa do Jerozolimy. Wielokrotnie Chrystus 
otwarcie mówił o tym, po co tam zmierza i co Go tam spotka. Zapowiadał, że w Jero-
zolimie podzieli los proroków, którzy Go zapowiadali, że tu będzie odrzucony przez 
starszyznę, arcykapłanów i uczonych w Piśmie, wydany w ręce pogan, wyszydzony, 
zelżony i opluty, że tu będzie ubiczowany, a w końcu zabity, ale również, że tutaj trze-
ciego dnia zmartwychwstanie.
W liturgii Niedzieli Palmowej zwanej również Niedzielą Męki Pańskiej, dziś bowiem 
usłyszymy Pasję Męki Pańskiej, przechodzimy od radości uroczystego wjazdu do Jeru-
zalem do haniebnego wywleczenia Jezusa poza miasto, aby poza jegoo murami został 
ukrzyżowany i zabity. Spełniają się zapowiedzi Proroków o cierpiącym Słudze Jahwe.
Podążajmy za Panem w Jego chwale i w Jego uniżeniu. Idźmy za Jezusem niezależnie 
jakimi drogami nas będzie prowadził, czy drogami chwilowej chwały i entuzjazmu tłu-
mów, czy drogami uniżenia, posłuszeństwa i służby. Wszystkie te drogi ostatecznie 
zmierzają do nieprzemijającej chwały poranka Zmartwychwstania, rozbłysku praw-
dziwego Światła Świata, które nie zna zachodu. 

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 £1125,21. Wszystkim serdecznie 
dziękujemy za złożone ofiary. 

kancelaria
parafialna w najbliższym czasie będzie czynna w 
czwartek (24.03) o godz. 9:00-10:30. Od czwart-
ku (7.04) porządek pracy kancelarii w normal-
nym rytmie: czwartki godz. 9:00-10.30 i piątki 
19:30-20:30

A. Tomaszewski SJ

Msze święte po polsku 
24.03   20:00 Liturgia Wieczerzy Pańskiej
25.03   20:45 Liturgia Męki Pańskiej
26.03   23:45 Liturgia Wigilii Paschalnej
27.03   13:30 Eucharystia
28.03   12:00 Eucharystia

integracyjne warsztaty tańca na Zesłanie Ducha Świętego 
(15.05). Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby oddawać cześć Bogu tańcząc, na zajęcia warsz-
tatowe do domu parafialnego: 29.03 godz. 18:30-21:00; 14.04 godz. 17:00-21:00. Prosimy przy-
nieść 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

duszpasterstwo małżeństw 
Zaprasza na otwarte spotkanie dziś o godz. 14:45 
pt. Jak przeżywać Rok Miłosierdzia w małżeństwie i 
rodzinie. Spotkanie poprowadzi ks. Dariusz Kwiat-
kowski MIC. Zapewniamy opiekę nad dziećmi.

nabożeństwa pojednania
21.03 – 19:30 w j. polskim z możliwością indy-
widualnej spowiedzi i 22.03 – 19:30  w j. angiel-
skim z możliwością indywidualnej spowiedzi w  
j. angielskim i polskim.

biuletyn na okres Wielkiego Tygodnia  
i Wielkanocy jest dostępny z tyłu kościoła.

bazar charytatywny Niedziela 10.04 o godz. 9:15 - 17:00. Jest to wspólna 
inicjatywa społeczności angielskiej, polskiej i hiszpańsiej, i dobra okazja do tego, aby poznać 
ludzi i zrobić coś bezinteresownego dla drugiego człowieka. Jeśli ktoś chciałby oddać nowe, 
niechciane rzeczy, jako fanty do sprzedaży np.: zabawki, książki, bibeloty, to prosimy przynosić 
je na portiernię domu parafialnego z napisem: „BAZAR”. Nie przyjmujemy odzieży. Osoby 
chętne do pomocy przy bazarze prosimy o kontakt z Kasią, tel.: 07872027350. Na bazarze bę-
dzie również mała gastronomia i mamy nadzieję, że każdy znajdzie coś ciekawego dla siebie. 

gość niedzielny mały i duży  
do kupienia przy wyjściu z kościoła za £1,50. 

ulotki naszego duszpasterstwa, które są w biuletynie i z tyłu kościoła można zabrać ze 
sobą w większej ilości i przekazać tym, którzy mogą nie wiedzieć o polskim duszpasterstwie na 
Stamford Hill, lub których warto poinformować o świątecznym porządku nabożeństw.  

dziękujemy za pomoc w sprzątaniu 
kościoła tym, którzy w minioną środę brali w nim 
udział. Zapraszamy do udziału się w tej posłu-
dze dla naszej Wspólnoty Parafialnej. Najbliższe 
sprzątanie 15.04. Wszyscy jesteście mile widziani.


