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Pustynia #miejsce#łaski

 I Niedziela Wielkiego Postu, Rok A

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.

Drugie czytanie  (Rz 5, 17-19)
Bracia: Przez jednego człowieka grzech 
wszedł do świata, a przez grzech śmierć, 
i w ten sposób śmierć przeszła na wszyst-
kich ludzi, ponieważ wszyscy zgrzeszyli. 
Jeżeli bowiem przez przestępstwo jednego 
śmierć zakrólowała z powodu jego jednego

Chwała Tobie Słowo Boże

Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każ-
dym słowem, które pochodzi z ust Bożych.

Chwała Tobie Słowo Boże

Ewangelia (Mt 4, 1-11) - (Fragment)
Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, 
aby był kuszony przez diabła. A gdy pościł 
już czterdzieści dni i czterdzieści nocy, po-
czuł w końcu głód. Wtedy przystąpił kusi-
ciel i rzekł do Niego: «Jeśli jesteś Synem 
Bożym, powiedz, żeby te kamienie stały 
się chlebem». Lecz On mu odparł: «Napi-
sane jest: „Nie samym chlebem żyje czło-
wiek, ale każdym słowem, które pochodzi 
z ust Bożych”». Wtedy wziął Go diabeł do 
Miasta Świętego, postawił na szczycie na-
rożnika świątyni i rzekł Mu: «Jeśli jesteś 
Synem Bożym, 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 ka-
mień”». Odrzekł mu Jezus: «Ale napisane 
jest także: „Nie będziesz wystawiał na pró-
bę Pana, Boga swego”». Jeszcze raz wziął 
Go diabeł na bardzo wysoką górę, poka-
zał Mu wszystkie królestwa świata oraz 
ich przepych i rzekł do Niego: «Dam Ci to 
wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi po-
kłon». Na to odrzekł mu Jezus: «Idź precz, 
szatanie!

Psalm 51

Zmiłuj się, Panie, bo jesteśmy grzeszni.

to o ileż bardziej ci, którzy otrzymują ob-
fitość łaski i daru sprawiedliwości, królo-
wać będą w życiu z powodu Jednego – Je-
zusa Chrystusa. A zatem, jak przestępstwo 
jednego sprowadziło na wszystkich ludzi 
wyrok potępiający, tak czyn sprawiedliwy 
Jednego sprowadza na wszystkich ludzi 
usprawiedliwienie dające życie. Albowiem 
jak przez nieposłuszeństwo jednego czło-
wieka wszyscy stali się grzesznikami, tak 
przez posłuszeństwo Jednego wszyscy sta-
ną się sprawiedliwymi.



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 
£ 2,779.41 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 Saint 
Georges Cathedral. W koncercie udział 
wezmą m: Stanisław Soyka, Ania Jeruc, 
Karolina Leszko, Kamil Franczak, Mar-
cin Gesla oraz Amen Adoramus i Chór 
Szkół Polskiego Towarzystwa Edukacyj-
nego. Podczas eventu zaprezentowane 
zostaną utwory angielskie i polskie, 
współczesne i tradycyjne. Bilety i szcze-
gółowe informacje: eventbrite.com/e/
maryja-matka-tickets-88656535083
Możliwość nabycia biletów w St. Ignatius 
po wcześniejszym zgłoszeniu się w za-
krystii .

Wszystkich zainteresowanych wspól-
nym spędzeniem czasu z dziećmi w 
wieku 0-3 lat zapraszamy na pierwsze 
spotkanie przy kawie i herbacie w 
piątek 06.03 w godz. 10:00 - 12:00 do 
OldRef w domu parafialnym. Więcej 
informacji u Dominiki 07791778783.

Piątkowy Mum’s Club
Intencje Papieskie  
Modlitwa i Służba
Do nabycia jest miesięcznik Modlitwa 
i służba, w którym można przeczytać o 
Intencji Misyjnej Papieża Franiszka za 
kościół w Chinach oraz można znaleźć 
rozważania Drogi Krzyżowej sługi boże-
go Kard. Stefana Wyszyńskiego. 
Koszt jednego egzemplarza to £1.

Wielki Post 2020

w każdy piątek Wielkiego Postu o godzi-
nie 20:00. Rozważania są przygotowane 
przez wspólnoty działające przy naszym 
Duszpasterstwie. W najbliższy piątek 
06.03 nabożeństwo poprowadzi Wspól-
nota u Przyjaciela. Zapraszamy.

Droga Krzyżowa

w dniach 15–17.03 poprowadzi o. Paweł 
Bucki, jezuita pracujący w nowopowsta-
jącej parafii koło Białegostoku. Nauki 
rekolekcyjne rozpoczną się w niedzielę 
podczas Mszy św. i będą kontynuowane 
w następnych dniach o godz. 19:30.

Rekolekcje Wielkopostne

W czwartek 02.04 o godz. 19:30 zapra-
szamy na nabożeństwo pojednania, za-
chęcamy do skorzystania z sakramentu 
pojednania i nie odkładania go na Wielki 
Tydzień. 

Nabożeństwo pojednania

Schola

Osoby, które chciałyby się włączyć w 
przygotowanie oprawy muzycznej na li-
turgię Wielkiego Piątku i Wigilii Paschal-
nej, zapraszamy na próbę w środę 04.03   
o godz. 19:30 do Domu Parafialnego.

Wspólnota u Przyjaciela
zaprasza w poniedziałek 02.03 o godz. 
19:30 na spotkanie modlitewne, które od-
będzie się w domu parafialnym.

Pierwszy Piątek Miesiąca
Adoracja Najświętszego Sakramentu  od  
godz. 10:30 do 11:30 oraz od godz. 19:00 
do 20:00. Możliwość spowiedzi w języku 
polskim i angielskim od godz. 19:00. 

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.

W każdy I piątek miesiąca. Jest moż-
liwość spowiedzi i przyjęcia Komunii 
świętej. Zainteresowanych prosimy o 
kontakt. Jeśli jest taka potrzeba, po wcze-
śniejszym uzgodnieniu terminu, odwie-
dzamy również chorych w szpitalu.

Odwiedziny chorych

Pani Agata Peliksza, psychoterapeuta 
stażysta, prowadzi dyżur w środy 17:00-
21:00 w domu parafialnym. Spotkanie 
tylko po umówieniu telefonicznym. 
Szczegółowe informacje: 07933 283373
Konsultacje oraz terapia osob uzależnio-
nych od alkoholu, narkotyków, hazardu, 
a także redukcja szkód (program ograni-
czania picia) i DDA. Spotkania tylko po 
wcześniejszym umówieniu telefonicz-
nym. Kontakt Dorota 07828447964

Pomoc psychologiczna
Terapia uzależnień


