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Woda #życia#na#wieki

 III Niedziela Wielkiego Postu, Rok A

LITURGIA SŁOWA
Pierwsze Czytanie (Wj 17, 3-7)
Synowie Izraela rozbili obóz w Refidim, 
a lud pragnął tam wody i dlatego szemrał 
przeciw Mojżeszowi i mówił: «Czy po to 
wyprowadziłeś nas z Egiptu, aby nas, na-
sze dzieci i nasze bydło wydać na śmierć z 
pragnienia?» Mojżesz wołał wtedy do Pana, 
mówiąc: «Co mam uczynić z tym ludem? 
Niewiele brakuje, a ukamienują mnie!» Pan 
odpowiedział Mojżeszowi: «Wyjdź przed 
lud, a weź z sobą kilku starszych Izraela. 
Weź w rękę laskę, którą uderzyłeś w Nil, i 
idź. Oto Ja stanę przed tobą na skale, na Ho-
rebie. Uderzysz w skałę, a wypłynie z niej 
woda, i lud zaspokoi swe pragnienie» Moj-
żesz uczynił tak na oczach starszyzny izra-
elskiej. I nazwał to miejsce Massa i Meriba, 
ponieważ tutaj kłócili się Izraelici i Pana 
wystawiali na próbę, mówiąc: «Czy Pan jest 
rzeczywiście wśród nas, czy też nie?»

Drugie czytanie  (Rz 5, 1-2. 5-8)
Bracia: Dostąpiwszy usprawiedliwienia 
dzięki wierze, zachowajmy pokój z Bogiem 
przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa; dzię-
ki Niemu uzyskaliśmy na podstawie wiary 
dostęp do tej łaski, w której trwamy, i chlu-
bimy się nadzieją chwały Bożej. A nadzieja 
zawieść nie może, ponieważ miłość Boża 
rozlana jest w sercach naszych przez Ducha 
Świętego, który został nam dany. Chrystus 
bowiem umarł za nas, jako za grzeszników, 
w oznaczonym czasie, gdy jeszcze byliśmy 
bezsilni. A nawet za człowieka sprawiedli-
wego podejmuje się ktoś umrzeć tylko z 
największą trudnością. Chociaż może jesz-
cze za człowieka życzliwego odważyłby się 
ktoś ponieść śmierć. Bóg zaś okazuje nam 
swoją miłość właśnie przez to, że Chrystus 
umarł za nas, gdy byliśmy jeszcze grzeszni-
kami.

Chwała Tobie, Słowo Boże
Panie, Ty jesteś prawdziwie Zbawicielem świa-
ta; daj nam wody żywej, abyśmy nie pragnęli.
Chwała Tobie, Słowo Boże

Ewangelia (J 4, 5-15. 19b-26. 39a. 40-42)  
Jezus przybył do miasta samarytańskie-
go zwanego Sychar, w pobliżu pola, które 
dał Jakub synowi swemu, Józefowi. Było 
tam źródło Jakuba. Jezus zmęczony drogą 
siedział sobie przy źródle. Było to około 
szóstej godziny. Wówczas nadeszła kobie-
ta z Samarii, aby zaczerpnąć wody. Jezus 
rzekł do niej: «Daj Mi pić!» Jego uczniowie 
bowiem udali się przedtem do miasta, by 
zakupić żywności. Na to rzekła do Niego 
Samarytanka: «Jakżeż Ty, będąc Żydem, 
prosisz mnie, Samarytankę, bym Ci dała 
się napić? » Żydzi bowiem i Samarytanie 
unikają się nawzajem. Jezus odpowie-
dział jej na to: «O, gdybyś znała dar Boży i 
wiedziała, kim jest Ten, kto ci mówi: „Daj 
Mi się napić”, to prosiłabyś Go, a dałby ci 
wody żywej». Powiedziała do Niego kobie-
ta: «Panie, nie masz czerpaka, a studnia 
jest głęboka. Skądże więc weźmiesz wody 
żywej? Czy Ty jesteś większy od ojca na-
szego, Jakuba, który dał nam tę studnię, i 
on sam z niej pił, i jego synowie, i jego by-
dło?» W odpowiedzi na to rzekł do niej Je-
zus: «Każdy, kto pije tę wodę, znów będzie 
pragnął. Kto zaś będzie pił wodę, którą Ja 
mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz 
woda, którą Ja mu dam, stanie się w nim 
źródłem tryskającym ku życiu wieczne-
mu». Rzekła do Niego kobieta: «Panie, daj 
mi tej wody, abym już nie pragnęła i nie 
przychodziła tu czerpać. Widzę, że jesteś 
prorokiem. Ojcowie nasi oddawali cześć 
Bogu na tej górze, a wy mówicie, że w Je-
rozolimie jest miejsce, gdzie należy czcić 
Boga». Odpowiedział jej Jezus: «Wierz Mi, 
kobieto, że nadchodzi godzina, kiedy ani 
na tej górze, ani w Jerozolimie nie będzie-
cie czcili Ojca. Wy czcicie to, czego nie 
znacie, my czcimy to, co znamy, ponieważ 
zbawienie bierze początek od Żydów. 

Psalm 95

Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie.



do naszej parafii, a także tym parafianom, 
którzy tego jeszcze nie zrobili, polecamy, 
by skorzystali z formularzy dostępnych 
z tyłu kościoła (St Ignatius Parish – Pa-
rishioner Registration Form) i dokonali 
zapisu do wspólnoty parafialnej.

Nowo przybyłym

Kolekta w poprzednią niedzielę wyniosła 
£ 2,881.24 Wszystkim serdecznie dzięku-
jemy za złożone ofiary.

Kolekta

przybyłych do naszego kościoła i na-
szej wspólnoty parafialnej! Parafia 
św. Ignacego to miejsce, gdzie spoty-
kają się różne wspólnoty językowe.  
Życzymy wszystkim dobrej niedzieli i bło-
gosławionego tygodnia.

Witamy wszystkich

po polsku: w każdą niedzielę
13:30 – Msza z udziałem dzieci 
19:30 – Msza wieczorna
po angielsku: codziennie o 10:00 i 18:30 
w niedzielę: (sobota 19:00) 8:00; 10:00; 
11:30; 18:00

Msze święte

po polsku: w każdą niedzielę 
12:45–13:15 
18:45–19:30
Istnieje możliwość umówienia się na  
spowiedź indywidualnie.

Spowiedź

poniedziałek 9:00–10:30
piątek 17:45–18:45
Intencje mszalne można zamawiać po 
każdej Mszy św.   

Kancelaria parafialna

Koncert Maryja Matka
odbędzie się 23.05 o godz. 15:00 w Sa-
int Georges Cathedral. W koncercie 
udział wezmą: Stanisław Soyka, Ania 
Jeruc, Karolina Leszko, oraz Amen Ad-
oramus i inni. Podczas eventu zapre-
zentowane zostaną utwory angielskie 
i polskie, współczesne i tradycyjne. 
Możliwość nabycia biletów w zakrystii.

Wzajemna troska
Jesteśmy w takim momecie, że nic nie 
wiadomo oprócz tego, że prawdopo-
dobnie będzie tylko gorzej. Wraz z Radą 
Duszpasterstwa Polskiego postanowi-
liśmy odwołać wszystko, co jest nieko-
nieczne, aby przynajmniej mieć nadzie-
ję, że jak najdłużej będziemy mogli się 
spotykać na Eucharystii. Tym samym 
nie odwołujemy przygotowań do świąt, 
chrztów w okresie świątecznym, a jedno-
cześnie myślimy o tym, co zrobić abyśmy 
jako wspólnota nie zagubili się w lęku, 
podejrzliwości i braku wiary. Bardzo Was 
prosimy o modlitwę, która nie jest skon-
centrowana tylko na nas, ale byśmy mieli 
otwarte serca na wszystkich potrzebują-
cych naszej modlitwy w tym niełatwym 
czasie.  Od poniedziałku po wieczornej 
Mszy św. przez około godzinę będzie 
wystawiony Najświętszy Sakrament, jeśli 
możesz, to zachowując wskazane środki 
ostrożności zapraszamy na modlitwę. 
Postępujmy według zaleceń i nie banali-
zujmy wskazań. Nie wiem, czy wśród nas 
jest jakiś epidemiolog,  który mógby nam 
w szczególny sposób pomóc, ale wiem, 
że jest wśród nas wielu ludzi głębokiej 
wiary, których dziś my i nasze otoczenie 
bardzo potrzebuje. 

EU Settled Status
Hous of Polish & European Community 
oferuje bezpłatną pomoc w aplikacji o 
Status Osiedlonego (EU Settled Status) 
dla rezydentów Haringey. Osoby zainte-
resowane zapraszamy do Domu Parafial-
nego w poniedziałki o  godz. 18:00.

Schola
Osoby, które chciałyby się włączyć w 
przygotowanie oprawy muzycznej na 
liturgię Wielkiego Piątku i Wigilii Pas-
chalnej, zapraszamy na próby w środy 
o godz. 19:30 do Domu Parafialnego.

Z powodu pandemi w ostatnich dniach 
musieliśmy podjąć kolejne kroki aby 
ograniczyć rozprzestrzenianie się 
wirusa.  Jak wiesz, zaleca się szcze-
gólną troskę o mycie rąk i nie lekce-
ważenie symptomów choroby. Jako 
wspólnota parafilana podjęliśmy następ-
nujące kroki aby ograniczyć ryzyko zara-
żenia w kościele lub domu parafialnym:

• nie ma wody święconej, 
• kolekta (taca) będzie zbierana przy 

wyjściu z kościoła,
• nie ma procesji z darami,
• znak pokoju przekazujemy sobie 

przez życzliwe spojrzenie i uśmiech, 
• Komunię św. będziemy udzielać Ją 

tylko  pod postacią chleba, podając 
Go na wyciągnięte dłonie,

• Msze św. wieczorne w dni powsze-
dnie będą odbywały się w kościele, 

• zawieszone są wszytkie programy 
katechetyczne: I Komunia św.  
i bierzmowanie

• odwołane zostały rekolekcje 
Wielkopostne

• zawieszamy piątkowy Mum’s Club

Jeśli nie czujesz się najlepiej albo masz 
pod opieką osoby szczególnie podatne 
na  zarażenie radzimy NIE PRZYCHODŹ  

do kościoła. 
Jeśli potrzebujesz pomocy, konsulatcji, 
spowiedzi, komunii św., skontaktuj się  

z duszpasterzem:

stignatiuspl@gmail.com
07542 873055

Nie zapominajmy o ofiarach i wszystkich 
chorych, niech Dobry Bóg inspiruje leka-
rzy i umacnia słabych, abyśmy jak naj-
szybciej znaleźli drogę do zatrzymania 
pandemii. 

Dziękujemy za pomoc w sprzątaniu ko-
ścioła tym, którzy w miniony piątek brali 
w nim udział. Zapraszam do udziału w tej 
posłudze naszej Wspólnocie Parafialnej. 

Sprzątanie kościoła

Róża Różańca
Rodziców za Dzieci będzie miała Mszę 
świętą oraz modlitwę różańcową w ko-
ściele w czwartek 19.03 o godz. 19:00. 
Zapraszamy.

Wielkanoc - lektorzy
Wszystkich, którzy chcieliby dołączyć 
do posługi lektorów w czasie  Tridu-
um Paschalnego zapraszamy na spo-
tkanie we wtorek 17.03 o godz. 20:30.

Wspólnota u Przyjaciela
W poniedziałek 16.03 spotkania modli-
tewnego nie będzie. Zapraszamy do ko-
ścioła na adorację Najświętszego Sakra-
mentu, módlmy się aby Pan uzdrawiał i 
pomagał nam znaleźć drogę do przezwy-
ciężenia kryzysu. 

covid-19


