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Jedną z wielkopostnych dróg nawracania 
jest modlitwa. Ona nas zawsze przemie-
nia i otwiera na przyjęcie miłości Boga 
żywego. 

CZAS NAWRACANIA

Liturgia Słowa
Pierwsze Czytanie (Rdz 12, 1-4a)
Pan Bóg rzekł do Abrama: «Wyjdź z two-
jej ziemi rodzinnej i z domu twego ojca 
do kraju, który ci ukażę. Uczynię bowiem 
z ciebie wielki naród, będę ci błogosławił i 
twoje imię rozsławię: staniesz się błogosła-
wieństwem. Będę błogosławił tym, którzy 
tobie błogosławić będą, a tym, którzy tobie 
będą złorzeczyli, i Ja będę złorzeczył. Przez 
ciebie będą otrzymywały błogosławieństwo 
ludy całej ziemi». Abram udał się w drogę, 
jak mu Pan rozkazał.

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Z obłoku świetlanego odezwał się głos Ojca:
«To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie».

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Ps 33
Ref: Okaż swą łaskę ufającym Tobie
Słowo Pana jest prawe, 
a każde Jego dzieło godne zaufania.
On miłuje prawo i sprawiedliwość, 
ziemia jest pełna Jego łaski.
Ref: Okaż swą łaskę ufającym Tobie
Oczy Pana zwrócone na bogobojnych, 
na tych, którzy oczekują Jego łaski,
aby ocalił ich życie od śmierci 
i żywił ich w czasie głodu.
Ref: Okaż swą łaskę ufającym Tobie
Dusza nasza oczekuje Pana, 
On jest naszą pomocą i tarczą.
Panie, niech nas ogarnie Twoja łaska, 
według nadziei pokładanej w Tobie.
Ref: Okaż swą łaskę ufającym Tobie

Ewangelia (Mt 17, 1-9)
Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba oraz bra-
ta jego, Jana, i zaprowadził ich na górę 
wysoką, osobno. Tam przemienił się wo-
bec nich: twarz Jego zajaśniała jak słońce, 
odzienie zaś stało się białe jak światło. A 
oto ukazali się im Mojżesz i Eliasz, roz-
mawiający z Nim. Wtedy Piotr rzekł do 
Jezusa: «Panie, dobrze, że tu jesteśmy; je-
śli chcesz, postawię tu trzy namioty: jeden 
dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla 
Eliasza». Gdy on jeszcze mówił, oto obłok 
świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał 
się głos: «To jest mój Syn umiłowany, w 
którym mam upodobanie, Jego słuchaj-
cie!» Uczniowie, słysząc to, upadli na 
twarz i bardzo się zlękli. A Jezus zbliżył 
się do nich, dotknął ich i rzekł: «Wstań-
cie, nie lękajcie się!» Gdy podnieśli oczy, 
nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa. 
A gdy schodzili z góry, Jezus przykazał im, 
mówiąc: «Nie opowiadajcie nikomu o tym 
widzeniu, aż Syn Człowieczy zmartwych-
wstanie».Drugie czytanie  (2Tm 1, 8b-10)

Najdroższy: Weź udział w trudach i prze-
ciwnościach znoszonych dla Ewangelii 
mocą Bożą! On nas wybawił i wezwał świę-
tym powołaniem nie na podstawie naszych 
czynów, lecz stosownie do własnego posta-
nowienia i łaski, która nam dana została w 
Chrystusie Jezusie przed wiecznymi czasa-

Czytania na następną niedzielę
III Niedziela Wielkiego Postu
Pierwsze czytanie: Wj 17, 3-7
Psalm: Ps 95
Drugie czytanie: Rz 5, 1-2. 5-8
Ewangelia: J 4, 5-42

mi. Ukazana zaś została ona teraz przez 
pojawienie się naszego Zbawiciela, Chry-
stusa Jezusa, który zniweczył śmierć, a na 
życie i nieśmiertelność rzucił światło przez 
Ewangelię.



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 
£879.84, wszystkim serdecznie dziękujemy za 
złożone ofiary.

róża różańca 
Rodziców za Dzieci będzie miała Mszę świę-
tą w Małej Kaplicy w III czwartek miesiąca 16.3  
o godz. 19.30.

Msze święte po polsku 
w każdą niedzielę:

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

kubek żebraka to nasza akcja 
wielkopostna, która może nam pomóc w do-
brym przygotowaniu do świąt Wielkanoc-
nych. Kubki wraz z instrukcją są jeszcze do 
odebrania po Mszach św. w zakrystii. 

„Panie, dobrze, że tu jesteśmy”. W tych słowach Apostoł Piotr wyraża radość z przebywania 
z Jezusem na Górze Tabor. Jaka to jest radość? Czy podobna do radości dziecka, czy też jest 
ucieczką od słuchania i realizowaniem własnych pomysłów? Piotr pod wpływem impulsu 
i chwilowego zachwytu szuka możliwości działania. Nie zatrzymuje się nad nadzwyczaj-
nym przemienieniem Jezusa, nie zasłuchuje się w głos Boga mówiącego: „to jest mój Syn 
umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie”. Uczeń Jezusa jest zapraszany, aby 
wychodzić na górę, aby wpatrywać się w oblicze Jezusa, mimo iż owoce tego spotkania nie 
zawsze są natychmiastowe.
Góra w języku biblijnym jest przede wszystkim miejscem spotkania Boga z człowiekiem. 
Nie jest to przestrzeń zarezerwowana tylko dla nielicznych, ale dla wszystkich spragnionych 
bliskości Boga. Myślę, że takiej szczególnej bliskości Bożej, czyli naszej Góry Tabor, do-
świadczamy na osobistej modlitwie. Modlitwa przemienia człowieka i otwiera go na przy-
jęcie miłości żywego Boga. Spotkanie z Nim jest zawsze przemieniające i umacniające. Po 
takim doświadczeniu człowiek nie boi się trudnej prawdy o sobie, prawdy o swojej nędzy i 
słabości; jest pokorny oraz odrzuca wszelkie maski i zakłamania. Doświadczenie osobistej 
zażyłości z Bogiem daje moc do pokonania trudnych sytuacji. A zatem, czy doświadczyłem 
już przemieniającej mocy modlitwy? Czy moje życie promieniuje miłością, życzliwością, 
radością, pokojem i dobrocią? Czy doświadczenie Bożej obecności rodzi we mnie pragnie-
nie słuchania Boga? Czy jestem gotowy czekać na owoce przemiany?

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
17 marca (piątek):
Wsp. św. Patryka, biskupa

„wspólnota u przyjaciela”  
w poniedziałek (13.3) o godz. 19:30, zapraszamy 
na wspólne rozważanie Słowa Bożego i modlitwę. 

o. Bogda Leśniak 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 
(17.3) nabożeństwo poprowadzą osoby związane z apostolatem społecznym.  

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.

schola Osoby, które chciałyby się włączyć w przygotowaniu oprawy muzycznej na li-
turgie Wielkiego Piątku i Wigilii Paschalnej, zapraszamy na pierwsze spotkanie w środę 15.03  
o godz. 19.30 do Domu Parafialnego. 

lektorzy oraz ci, którzy chcą dołączyć do tej grupy będą mięli swoje spotkanie  
w czwartek 16.03 o godz. 19.30 w kościele. Po Mszy św. konferencja i spotkanie.  

dziękujemy
za pomoc w sprzątaniu kościoła tym, którzy  
w miniony piątek brali w nim udział. Zaprasza-
my do udziału w tej posłudze dla naszej Wspól-
noty Parafialnej.

manresa to propozycja spotkań dla osób zainteresowanych duchowością ignacjąńską. 
Poznawanie życia i duchowości św. Ignacego z Loyoli może być pomocą w przeżywaniu 
codzienności lub w przygotowaniu do rekolekcji ignacjańskich. Najbliższe spotkanie prowadzo-lub w przygotowaniu do rekolekcji ignacjańskich. Najbliższe spotkanie prowadzo-
ne przez o. Bogdana odbędzie się w środę (15.03) o godz. 20.00 w Domu Parafilanym.


