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Jestem #wyjdź#z#niewoli#żyj

III Niedziela Wielkiego Postu Rok C

LITURGIA SŁOWA

Pierwsze Czytanie (Wj 3,1-8a.13-15) 
(fragment)

Gdy Mojżesz pasł owce swego teścia imie-
niem Jetro, kapłana Madianitów, zapro-
wadził owce w głąb pustyni i doszedł do 
Góry Bożej Horeb. Wtedy ukazał mu się 
Anioł Pański w płomieniu ognia, ze środka 
krzewu. Mojżesz widział, jak krzew płonął 
ogniem, a nie spłonął od niego. Wtedy Moj-
żesz powiedział do siebie: «Podejdę, żeby 
się przyjrzeć temu niezwykłemu zjawisku. 
Dlaczego krzew się nie spala?» Gdy zaś Pan 
ujrzał, że podchodzi, by się przyjrzeć, za-
wołał Bóg do niego ze środka krzewu: «Moj-
żeszu, Mojżeszu!» On zaś odpowiedział: 
«Oto jestem». Rzekł mu Bóg: «Nie zbliżaj 
się tu! Zdejmij sandały z nóg, gdyż miejsce, 
na którym stoisz, jest ziemią świętą». Po-
wiedział jeszcze Pan: «Jestem Bogiem ojca 
twego, Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i 
Bogiem Jakuba». 

Ewangelia (Łk 9, 28b-36)

W tym czasie przyszli jacyś ludzie i donieśli 
Jezusowi o Galilejczykach, których krew 
Piłat zmieszał z krwią ich ofiar. Jezus im 
odpowiedział: «Czyż myślicie, że ci Galilej-
czycy byli większymi grzesznikami niż inni 
mieszkańcy Galilei, iż to ucierpieli? Bynaj-
mniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie na-
wrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. Albo 
myślicie, że owych osiemnastu, na których 
zwaliła się wieża w Siloam i zabiła ich, było 
większymi winowajcami niż inni miesz-
kańcy Jeruzalem? Bynajmniej, powiadam 
wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy 
tak samo zginiecie». I opowiedział im na-
stępującą przypowieść: «Pewien człowiek 
miał zasadzony w swojej winnicy figowiec; 
przyszedł i szukał na nim owoców, ale nie 
znalazł. Rzekł więc do ogrodnika: „Oto już 
trzy lata, odkąd przychodzę i szukam owo-
cu na tym figowcu, a nie znajduję. Wytnij 
go, po co jeszcze ziemię wyjaławia?” Lecz 
on mu odpowiedział: „Panie, jeszcze na 
ten rok go pozostaw, aż okopię go i obłożę 
nawozem; i może wyda owoc. A jeśli nie, w 
przyszłości możesz go wyciąć”». 

Drugie czytanie  (1Kor 10,1-6.10-15)

Nie chciałbym, bracia, byście nie wiedzieli, 
że nasi ojcowie wszyscy co prawda zosta-
wali pod obłokiem, wszyscy przeszli przez 
morze i wszyscy byli ochrzczeni w imię 
Mojżesza, w obłoku i w morzu; wszyscy też 
spożywali ten sam pokarm duchowy i pili 
ten sam duchowy napój. Pili zaś z towarzy-
szącej im duchowej skały, a skałą był Chry-
stus. Lecz w większości z nich nie upodobał 
sobie Bóg; polegli bowiem na pustyni. Stało 
się zaś to wszystko, by mogło posłużyć za 
przykład dla nas, abyśmy nie byli skłon-
ni do złego, tak jak oni zła pragnęli. Nie 
szemrajcie, jak niektórzy z nich szemrali 

Psalm: Ps 103

Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia.

Chwała Tobie, Słowo Boże

Pan mówi: Nawracajcie się,
bliskie jest królestwo niebieskie.

Chwała Tobie, Słowo Boże

– i zostali wytraceni przez dokonującego 
zagłady. A wszystko to przydarzało się im 
jako zapowiedź rzeczy przyszłych, spisane 
zaś zostało ku pouczeniu nas, których do-
sięga kres czasów. Niech przeto ten, komu 
się zdaje, że stoi, baczy, aby nie upadł.



spotyka się we wtorki o godz. 19:00. 
Wszelkie informacje u Rafała Kasperko-
wicza 07713 139923.

Rekolekcje Wielkopostne

Grupa młodych

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

w poprzednią niedzielę, w całej naszej 
parafii wyniosła £3136,51. Wszystkim 
serdecznie dziękujemy 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

czwartek 9:00–10:30
piątek 18:00–19:00
Intencje mszalne można zamawiać po 
każdej Mszy św.   

Kancelaria parafialna

Wielki Post 2019

Święto Wspólnoty  
u Przyjaciela

Jak co roku zapraszamy na Święto 
Wspólnoty u Przyjaciela, które odbędzie 
się w sobotę 06.04. Jest to spotkanie 
otwarte dla wszystkich. Pragniemy za-
proponować wspólną modlitwę i śpiew, 
panel dyskusyjny oraz biesiadowanie 
w miłej, pełnej przyjaźni atmosferze. 
Więcej informacji i zapisy na stronie  
www.stignatius.pl oraz tefonicznie u Eli 
07845 174508 i Pauliny 07492549959.

w każdy piątek Wielkiego Postu o godzi-
nie 20:00. Rozważania bedą przygoto-
wane przez wspólnoty działające przy 
naszym Duszpasterstwie. W najbliższy 
piątek 29.03 nabożeństwo poprowadzi 
Grupa młodzieży.

Droga Krzyżowa

Parafia św. Wojciecha South Kensington 
w Londynie zaprasza w niedzielę 31.03 
po Mszy św. wieczornej o godz. 18:30 oraz 
w niedzielę  02.06 po Mszy św. o godz. 
12:45 do udziału w konferencji poświęco-
nej zagadnieniom prawa kanonicznego 
dotyczącym stwierdzenia nieważności 
małżeństwa. Szczegółowe informacje na 
stronach: www.parafia-kensington.uk, 
www.facebook.com/DALondon.org.uk 

Konferencja

Gorzkie żale
Nabożeństwo odprawiane jest w okre-
sie Wielkiego Postu w każdą niedzielę  
o godz. 19:15. Zapraszamy.

Rozdział I
Nawrócenie (1521–1522)
Ignacy ranny w Pampelunie  
(20 maja 1521)  

11. On  zaś  nie  troszcząc  się  o  nic  
trwał  w  swoim  czytaniu  i w swoich  
dobrych postanowieniach; a cały ten 
czas, który spędzał z domownikami, 
poświęcał na rozmowy o rzeczach 
Bożych, przynosząc przez to pożytek 
ich duszom. A ponieważ bardzo roz-
smakował się w czytaniu tych książek, 
przyszło mu na myśl, żeby zapisywać 
sobie pokrótce pewne ważniejsze rze-
czy z życia Chrystusa i świętych, I tak 
z wielką pilnością zaczął pisać książkę 
– a już wtedy zaczynał wstawać z łóżka 
i chodzić po domu. Słowa Chrystusa 
pisał atramentem czerwonym, słowa 
zaś Naszej Pani niebieskim. Papier był 
gładki i poliniowany, a pismo piękne, 
ponieważ umiał bardzo dobrze pisać.    
Książka ta liczyła około 300 kart in 
quarto całkowicie zapisanych. Część 
swego czasu spędzał na pisaniu, część 
na modlitwie. Największą jego pocie-
chą było patrzeć w niebo i gwiazdy, co 
też czynił często i przez długi czas, po-
nieważ odczuwał wtedy w sobie wielki 
zapał do służby Panu naszemu. Myślał 
też często o swoim postanowieniu  
i pragnął być już całkowicie zdrowym, 
aby móc udać się w drogę. 

Inigo

Msza św. 
z modlitwą o uzdrowienie
Msza św. odbędzie się w poniedziałek  
25.03 o godz. 19:30 w ramach Rekolekcji 
Wielkopostnych. Po Mszy św. będziemy 
trwali na modlitwie adorując Najświęt-
szy  Sakrament, prosząc Pana Jezusa o 
Jego dary. Prosimy, abyście informowali 
o tym wydarzeniu Waszych najbliższych 
i wszystkich potrzebujących. 

Divine Mercy Group
Spotkanie odbędzie się w środę 27.03 i 
rozpocznie się Mszą św. o godz. 18:30 w 
kościele. Po Mszy św. zapraszamy na na-
bożeństwo ku czci Bożego Miłosierdzia 
w j. angielskim, polskim i hiszpańskim.

Od dziś (niedziela) do wtorku rekolekcje 
głosi  o. Janusz Chwast, dominikanin pra-
cujący w Warszawie, opiekun grup cha-
ryzmatycznych przy służewskim klaszto-
rze. Nauki rekolekcyjne rozpoczną się w 
niedzielę podczas Mszy świętych i będą 
kontynuowane w następnych dniach o 
godz. 19.30.

Wielkanoc - lektorzy
Wszystkich, którzy chcieliby dołączyć 
do posługi lektorów w czasie  Triduum 
Paschalnego zapraszamy na spotkanie w 
środę 27.03 o godz. 19:30.

Opowieść 
pielgrzyma 


