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Wielki post nie jest czasem 
stawiania sobie wyzwań, ale czasem 
wprowadzania porządku w relacjach z 
Bogiem i ludźmi. 

CZAS OCZYSZCZENIA

Liturgia Słowa
Pierwsze Czytanie (Rdz 2, 7-9; 3, 1-7)
Pan Bóg ulepił człowieka z prochu ziemi 
i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia, 
wskutek czego stał się człowiek istotą żywą.
A zasadziwszy ogród w Edenie na wscho-
dzie, Pan Bóg umieścił tam człowieka, któ-
rego ulepił. Na rozkaz Pana Boga wyrosły 
z gleby wszelkie drzewa miłe z wyglądu i 
smaczny owoc rodzące oraz drzewo życia w 
środku tego ogrodu i drzewo poznania do-
bra i zła. A wąż był bardziej przebiegły niż 
wszystkie zwierzęta lądowe, które Pan Bóg 
stworzył. On to rzekł do niewiasty: «Czy 
rzeczywiście Bóg powiedział: Nie jedzcie 
owoców ze wszystkich drzew tego ogrodu?» 
Niewiasta odpowiedziała wężowi: «Owoce 
z drzew tego ogrodu jeść możemy, tylko 
o owocach z drzewa, które jest w środku 
ogrodu, Bóg powiedział: Nie wolno wam 
jeść z niego, a nawet go dotykać, abyście nie 
pomarli». Wtedy rzekł wąż do niewiasty: 
«Na pewno nie umrzecie! Ale wie Bóg, że 
gdy spożyjecie owoc z tego drzewa, otworzą 
się wam oczy i tak jak Bóg będziecie znali 
dobro i zło». Wtedy niewiasta spostrzegła, 
że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia, 
że jest ono rozkoszą dla oczu i że owoce 
tego drzewa nadają się do zdobycia wiedzy. 
Zerwała zatem z niego owoc, skosztowała i 
dała swemu mężowi, który był z nią, a on 
zjadł. A wtedy otworzyły się im obojgu oczy 
i poznali, że są nadzy; spletli więc gałązki 
figowe i zrobili sobie przepaski.

Alleluja, Alleluja, Alleluja
Nie samym chlebem żyje człowiek,
lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych.
Alleluja, Alleluja, Alleluja

Ps 51
Ref: Zmiłuj się, Panie, bo jesteśmy grzeszni

Ewangelia (Mt 4, 1-11)
Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby 
był kuszony przez diabła. A gdy pościł już 
czterdzieści dni i czterdzieści nocy, poczuł 
w końcu głód. Wtedy przystąpił kusiciel i 
rzekł do Niego: «Jeśli jesteś Synem Bożym, 
powiedz, żeby te kamienie stały się chle-
bem». Lecz On mu odparł: «Napisane jest: 
„Nie samym chlebem żyje człowiek, ale 
każdym słowem, które pochodzi z ust Bo-
żych”». Wtedy wziął Go diabeł do Miasta 
Świętego, postawił na szczycie narożnika 
świątyni i rzekł Mu: «Jeśli jesteś Synem Bo-
żym, rzuć się w dół, napisane jest bowiem: 
„Aniołom swoim da rozkaz co do ciebie, a 
na rękach nosić cię będą, byś przypadkiem 
nie uraził swej nogi o kamień”». Odrzekł 
mu Jezus: «Ale napisane jest także: „Nie 
będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga 
swego”». Jeszcze raz wziął Go diabeł na 
bardzo wysoką górę, pokazał Mu wszystkie 
królestwa świata oraz ich przepych i rzekł 
do Niego: «Dam Ci to wszystko, jeśli upad-
niesz i oddasz mi pokłon». Na to odrzekł 
mu Jezus: «Idź precz, szatanie! Jest bowiem 
napisane: „Panu, Bogu swemu, będziesz 
oddawał pokłon i Jemu samemu służyć 
będziesz”». Wtedy opuścił Go diabeł, a oto 
przystąpili aniołowie i usługiwali Mu.

Drugie czytanie  (Rz 5, 12-19)
Bracia: Przez jednego człowieka grzech 
wszedł do świata, a przez grzech śmierć, i 
w ten sposób śmierć przeszła na wszystkich 
ludzi, ponieważ wszyscy zgrzeszyli. Jeżeli 
bowiem przez przestępstwo jednego śmierć 
zakrólowała z powodu jego jednego, to o 
ileż bardziej ci, którzy otrzymują obfitość 
łaski i daru sprawiedliwości, królować będą 
w życiu z powodu Jednego – Jezusa Chry-
stusa. A zatem, jak przestępstwo jednego 

Czytania na następną niedzielę
II Niedziela Wielkiego Postu
Pierwsze czytanie: Rdz 12, 1-4a
Psalm: Ps 33
Drugie czytanie: 2 Tm 1, 8b-10
Ewangelia: Mt 17, 1-9

sprowadziło na wszystkich ludzi wyrok 
potępiający, tak czyn sprawiedliwy Jedne-
go sprowadza na wszystkich ludzi uspra-
wiedliwienie dające życie. Albowiem jak 
przez nieposłuszeństwo jednego człowieka 
wszyscy stali się grzesznikami, tak przez 
posłuszeństwo Jednego wszyscy staną się 
sprawiedliwymi.



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

Kolekta z poprzedniej niedzieli wyniosła 
£971.54, wszystkim serdecznie dziękujemy za 
złożone ofiary.

Msze święte po polsku 
w każdą niedzielę:

13:30 – Msza z udziałem dzieci 
19:30 – Msza wieczorna

kubek żebraka Po akcji Adwen-
towa Troska, w czasie której udało nam się ze-
brać na potrzeby bezdomnych £672, chcemy 
Wam zaproponować wielkopostny Kubek Że-
braka. Kubki wraz z instrukcją są do odebra-
nia po Mszach św. przy wyjściu z kościoła. 

Jezus w dzisiejszej Ewangelii zmaga się z pokusami, które uderzają w jego potrzeby codzien-
ne oraz w potrzebę władzy i relację z Bogiem. Są to trzy wymiary obecne także w naszym 
życiu. Wchodząc w czas Wielkiego Postu spójrzmy na nasze życie nie jako na zadanie do 
wykonania, ale jak na dynamiczny proces, który wymaga ciągłej uważności i pracy.
Mądrość jakiej uczy nas Jezus, wymga od nas świadomości własnych ograniczeń, ale także 
świadomości tego, co mogę zmianiać. Wielki Post będzie czasem owocnym, jeśli będziemy 
się zmagać z różnymi pokusami, ale nie będziemy tego traktować jako osobistego zwycię-
stwa nad sobą samym. Prawdziwym zwycięstwem czasu nawracania, czasu oczyszczania, 
czasu przygotowania jest pogłębienie relacji z Bogiem i ludźmi. Wszystko inne temu służy i 
ku temu powinno być skierowane. 
Może się więc pojawić pytanie co robić, a czego nie robić? Odpowiedź wcale nie jest prosta.  
Nie ma bowiem najlepszej opcji do przeżycia Wielkiego Postu. Można powiedzieć, że każdy 
z nas ma swoją drogę. Proponuję na jej początku zadać sobie trzy pytania, które św. Ignacy  
proponuje stawiać sobie w czasie refleksji nad własnym życiem: Co zrobiłem dla Jezusa? Co 
dla Niego dzisiaj czynię? Co zamierzam uczynić dla Niego w przyszłości? Niech one wy-
znaczają nam kierunek Wielkiego Postu. Niech będa dla nas zaproszeniem do refleksji nad 
relacją podstawową. Jeśli przemienimy się w relacji z Jezusem, wszystko inne także zacznie 
się przemieniać. Dzięki łasce bowiem żyjemy, poruszamy się i jesteśmy zbawieni.

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.

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.

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

POMOC PRAWNA możliwa jest do 
uzyskania w każdy poniedziałek od godz.10.00 – 
11.00 pod numerem telefonu 02032870344.

Kalendarz liturgiczny
10 marca (piątek) u jezuitów:
Wsp. św. Jana Ogilvie, jezuity, męczennika

„wspólnota u przyjaciela”  
w poniedziałek (6.3) o godz. 19:30, zapraszamy 
na wspólne rozważanie Słowa Bożego i modlitwę. 

o. Mateusz Konopiński SJ

święto wspólnoty 24-25.03 od-
bedzie się święto Wspólnoty u Przyjaciela. Jest 
to spotkanie otwarte dla wszystkich. W nowej 
formule proponujemy warsztaty modlitwy i 
śpiewu uwielbienia oraz warsztat liturgiczno-de-
koracyjny. Więcej informacji i zapisy na stronie  
www.stignatius.pl oraz u  Eli 07845 174508.

droga krzyżowa w każdy piątek Wielkiego Postu o godzinie 20:00. Rozważania 
bedą przygotowane przez wspólnoty działające przy naszym Duszpasterstwie. W najbliższy piątek 
(10.3) nabożeństwo poprowadzi Róża Różańcowa.  

warsztaty muzyki liturgicznej Jubileuszowe 10 spotkanie od-
będzie sie w dniach 10-12 marca 2017 w parafii M.B.Częstochowskiej na Devonia Road. Po-
prowadzą je znakomici polscy kompozytorzy Paweł Bębenek, Piotr Pałka i Hubert Kowalski. 
Zapisy i szczegółowe informacje u Justyny Masłowskiej e-mail: justys.maslowska@gmail.com 
& Anny Zielonki e-mail: zieloneczka@gmail.com

pary i małżeństwa W ramach obchodów roku par i rodzin w naszej parafii, 
zapraszamy na specjalną Mszę św. 11 marca o godzinie 16.00. Po Mszy św. zapraszamy na nieformalne 
spotkanie do domu parafialnego. W czasie spotkania odbędą się zajęcia dla dzieci. Msza św. i spotkanie 
będą miały charakter międzynarodowy.    

sprzątanie kościoła
w piątek (10.3) po Drodze Krzyżowej o  godz. 
20:00. Jako wspólnota Polaków jesteśmy 
odpowiedzialni za sprzątanie naszego kościoła. 
Zapraszamy do włączenia się w  dbanie o 
wspólne dobro.

rada duszpasterstwa 
odbędzie się 7 marca o 19.45. Wszelkie sugestie są 
mile widziane. Można je przekazywać drogą elek-
troniczną bądź bezpośrednio do duszpasterzy. 

week of guided prayer to propozycja tygodniowych rekolekcji w życiu co-
dziennym, prowadzonych metodą św. Ignacego. Rekolekcje odbędą się w języku angielskim od soboty 
25.3 do soboty 1.4. Zapisy na rekolekcje są przyjmowane w zakrystii.  Szczegółowe informacje w spe-
cjalnym biuletynie. Nie jest wymagana doskonała znajomość języka angielskiego, można się umówić 
na spotkania z osobą towarzyszącą w języku polskim. 

filmy na wielki post W każdy 
czwartek Wielkiego Postu, w Starym Refektarzu 
o godz. 19.15 zapraszamy na film o tematyce 
religijnej. Po projekcji przewidziana jest krótka 
dyskusja i wspólna modlitwa. Spotkania i filmy 
w języku angielskim.


