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 II Niedziela Wielkiego Postu, Rok A

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

Drugie czytanie  (2 Tm 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-
mi. Ukazana zaś została ona teraz przez po-
jawienie się naszego Zbawiciela, Chrystusa 
Jezusa, który zniweczył śmierć, a na życie i 
nieśmiertelność rzucił światło przez Ewan-
gelię.

Chwała Tobie, Królu Wieków

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

Chwała Tobie, Królu Wieków

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; 
jeśli chcesz, postawię tu trzy namioty: 
jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i je-
den dla Eliasza». Gdy on jeszcze mówił, 
oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku 
odezwał się głos: «To jest mój Syn umiło-
wany, w którym mam upodobanie, Jego 
słuchajcie!» 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».

Psalm: Ps 33

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.

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.

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.

Okaż swą łaskę ufającym Tobie.



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 
£ 3,179.59 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 zakrystii.

Drodzy Przyjaciele, zapewne pamiętacie, 
że 24 listopada w godzinach nocnych 
doszło do pożaru, w którym spaliły się 
zabudowania gospodarcze moich rodzi-
ców. Udało się uratować zwierzęta a co 
najważniejsze, nikt z mojej rodziny nie 
ucierpiał! W imieniu całej mojej rodziny 
z serca Wam dziękuję za okazaną pomoc 
materialną. Za ofiary, które złożyliście, 
udało się już zakupić najbardziej potrzeb-
ny sprzęt rolniczy i ziarno na zasiew. 
Przygotowywany jest już też projekt bu-
dowlany zaplecza gospodarczego. Praw-
dopodobnie po Wielkanocy rozpoczną 
się prace budowlane a jeśli wszystko 
pójdzie zgodnie z planem, w drugiej po-
łowie czerwca będę mógł Wam przesłać 
zdjęcia nowego budynku. Za wszystkich 
Ofiarodawców oraz za Osoby, które ota-
czały nas modlitwą i dobrym słowem zo-
stała odprawiona Msza Św. w liturgiczne 
wspomnienie Matki Bożej z Guadalupe. 
Jeszcze raz dziękuję za Waszą hojność!!

Podziękowania

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 
13.03 nabożeństwo poprowadzą bez-
domni. 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

Wspólnota u Przyjaciela
zaprasza w poniedziałek 09.03 o godz. 
19:30 na spotkanie modlitewne, które od-
będzie się w domu parafialnym.

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.

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

Rada duszpasterstwa
odbędzie się we wtorek 10.03. o godz. 
19:00. Wszelkie sugestie są mile wi-
dziane, można je przekazywać drogą 
elektroniczną bądź bezpośrednio do 
duszpasterzy. 

Sprzątanie Kościoła
w piątek 13.03 po Drodze Krzyżowej. 
Jako wspólnota Polaków jesteśmy odpo-
wiedzialni za sprzątanie naszego kościo-
ła. Zapraszamy do włączenia się w dba-
nie o wspólne dobro.o. Bogdan Leśniak, SJ 

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.

Wzajemna troska
Jak wiesz, w związku z rozprzestrzenia-
jącym się korona-wirusem, Światowa 
Organizacja Zdrowia zaleca szczególną 
troskę o mycie rąk i nie lekceważenie 
symptomów choroby. W związku z 
tym, nie ma w naszym kościele wody 
święconej, zachęcamy aby znak poko-
ju przekazywać sobie przez życzliwe 
spojrzenie i uśmiech, a Komunię św. 
będziemy udzielać tylko  pod postacią 
chleba, podając Go na wyciągnięte dło-
nie.  W związku z tym, od tej niedzieli 
do odwołania zachęcamy, aby Komunię 
św.  przyjmować NA RĘKĘ.  Nie zapomi-
najmy o ofiarach i wszystkich chorych, 
niech Dobry Bóg inspiruje lekarzy i 
umacnia słabych, abyśmy jak najszybciej 
znaleźli drogę do zatrzymania epidemii. 


