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Odpowiadam #wierzę#Panie

 IV Niedziela Wielkiego Postu, Rok A

LITURGIA SŁOWA
Pierwsze Czytanie (Wj 17, 3-7)
Pan rzekł do Samuela: «Napełnij oliwą twój 
róg i idź: Posyłam cię do Jessego Betlejemi-
ty, gdyż między jego synami upatrzyłem so-
bie króla». Kiedy przybył, spostrzegł Eliaba 
i powiedział: «Z pewnością przed Panem 
jest jego pomazaniec». Pan jednak rzekł do 
Samuela: «Nie zważaj ani na jego wygląd, 
ani na wysoki wzrost, gdyż odsunąłem go, 
nie tak bowiem, jak człowiek widzi, widzi 
Bóg, bo człowiek widzi to, co dostępne dla 
oczu, a Pan widzi serce». I Jesse przed-
stawił Samuelowi siedmiu swoich synów, 
lecz Samuel oświadczył Jessemu: «Nie ich 
wybrał Pan». Samuel więc zapytał Jessego: 
«Czy to już wszyscy młodzieńcy? » Odrzekł: 
«Pozostał jeszcze najmniejszy, lecz on pa-
sie owce». Samuel powiedział do Jessego: 
«Poślij po niego i sprowadź tutaj, gdyż nie 
rozpoczniemy uczty, dopóki on nie przyj-
dzie». Posłał więc i przyprowadzono go: 
był on rudy, miał piękne oczy i pociągający 
wygląd. Pan rzekł: «Wstań i namaść go, to 
ten». Wziął więc Samuel róg z oliwą i nama-
ścił go pośrodku jego braci. Od tego dnia 
duch Pański opanował Dawida.

Drugie czytanie  (Rz 5, 1-2. 5-8)
Bracia: Niegdyś byliście ciemnością, lecz 
teraz jesteście światłością w Panu: po-
stępujcie jak dzieci światłości. Owocem 
bowiem światłości jest wszelka prawość 
i sprawiedliwość, i prawda. Badajcie, co 
jest miłe Panu. I nie miejcie udziału w bez-
owocnych uczynkach ciemności, a raczej 
piętnując je, nawracajcie tamtych. O tym 
bowiem, co się u nich dzieje po kryjomu, 
wstyd nawet mówić. Natomiast wszyst-
kie te rzeczy, gdy są piętnowane, stają się 
jawne dzięki światłu, bo wszystko, co staje 
się jawne, jest światłem. Dlatego się mówi: 
«Zbudź się, o śpiący, i powstań z martwych, 
a zajaśnieje ci Chrystus».

Chwała Tobie, Królu wieków
Ja jestem światłością świata,
kto idzie za Mną, będzie miał światło życia.
Chwała Tobie, Królu wieków

Ewangelia (J 4, 5-15. 19b-26. 39a. 40-42)  
Jezus, przechodząc, ujrzał pewnego czło-
wieka, niewidomego od urodzenia. Splu-
nął na ziemię, uczynił błoto ze śliny i na-
łożył je na oczy niewidomego, i rzekł do 
niego: «Idź, obmyj się w sadzawce Silo-
am» – co się tłumaczy: Posłany. On więc 
odszedł, obmył się i wrócił, widząc. A są-
siedzi i ci, którzy przedtem widywali go 
jako żebraka, mówili: «Czyż to nie jest ten, 
który siedzi i żebrze?» Jedni twierdzili: 
«Tak, to jest ten», a inni przeczyli: «Nie, 
jest tylko do tamtego podobny». On zaś 
mówił: «To ja jestem». Zaprowadzili więc 
tego człowieka, niedawno jeszcze niewi-
domego, do faryzeuszów. A tego dnia, w 
którym Jezus uczynił błoto i otworzył mu 
oczy, był szabat. I znów faryzeusze pytali 
go o to, w jaki sposób przejrzał. Powiedział 
do nich: «Położył mi błoto na oczy, obmy-
łem się i widzę». Niektórzy więc spośród 
faryzeuszów rzekli: «Człowiek ten nie 
jest od Boga, bo nie zachowuje szabatu». 
Inni powiedzieli: «Ale w jaki sposób czło-
wiek grzeszny może czynić takie znaki?» 
I powstał wśród nich rozłam. Ponownie 
więc zwrócili się do niewidomego: «A 
ty, co o Nim mówisz, jako że ci otworzył 
oczy?» Odpowiedział: «To prorok». Rze-
kli mu w odpowiedzi: «Cały urodziłeś się 
w grzechach, a nas pouczasz?» I wyrzu-
cili go precz. Jezus usłyszał, że wyrzucili 
go precz, i spotkawszy go, rzekł do niego: 
«Czy ty wierzysz w Syna Człowieczego?» 
On odpowiedział: «A któż to jest, Panie, 
abym w Niego uwierzył?» Rzekł do niego 
Jezus: «Jest nim Ten, którego widzisz i któ-
ry mówi do ciebie». On zaś odpowiedział: 
«Wierzę, Panie!» i oddał Mu pokłon.

Psalm 23

Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego.



Będziemy starali się odpowiedzieć na Wa-
sze potrzeby, ze względu na trudne wa-
runki do spełnienia, aby taka spowiedź 
była możliwa, prosimy o wcześniejsze 
umówienie się telefonicznie 07542 
873055 albo przez e-mail: stignatiuspl@
gmail.com, w tytule „Spowiedź”.

Spowiedź

Wszystkie sprawy kancelaryjne prosimy 
kierować do nas drogą telefoniczną 07542 
873055 lub e-mail stignatiuspl@gmail.
com, w tytule „Kancelaria”.

W związku z tym, że wirus nie jest tylko 
naszym problemem, wiele parafii i insty-
tucji przeszło na w pełni elektroniczną 
wersję pracy swoich biur.

Kancelaria parafialna

Koncert Maryja Matka
został odwołany, osoby, które kupiły bi-
lety proszone są o zwrot biletów, a my 
zwróclimy pieniądze. 

Zgodnie z zaleceniami w naszym Domu 
Parafialnym nie odbywają się żadne 
spotkania. Wszystkie programy kate-
chetyczne i wspólnoty sa zawieszone do 
odwołania. 

Dom Parafialnycovid-19

Grupy WhatsApp
Jesli chcesz otrzymywać na bieżąco in-
formacje z naszego Duszpasterstwa za-
praszamy do dołączenia się do Grup, któ-
re powstały w naszym duszpasterstwie:

Info - jeśli chcesz otrzymywać bierzące 
informacje,
Pomoc - jeśli potrzebujesz pomocy lub 
znasz kogoś kto może jej potrzebować,
Pomogę - jesli możesz pomóc w drob-
nych zakupach lub innych drobnych 
sprawach,

Wysyłając sms-a na numer 07542873055 
wpisz Info/Pomoc/Pomogę + swoje imię

Drodzy! Chcemy z Wami dzielić ten trud-
ny czas i spotykać się z Wami. Chcemy 
budować Wspólnotę w sposób, który jest 
nam jeszcze nie znany…

Msza św.
Ponieważ nie ma możliwości sprawo-
wania Mszy św. z wiernymi, księża będą 
odprawiać Msze św. w samotności.

W tym czasie każdy ma obowiązek 
uczestniczenia w Mszy św. za pośrednic-
twem internetu, radia lub telewizji.

Transmisja Mszy św. w j. polskim ze 
Stamford Hill na naszym Facebooku w 
niedziele o godz. 10:00 

Inne transmisje internetowe można zna-
leźć m.in. tutaj: www. Pogłębiarka.pl

Wszystkie intencje mszalne, które przy-
jęliśmy zostaną odprawione. Istnieje  
możliwość wstrzymania intencji lub 
przełożenia jej na inny czas, prosimy 
wówczas o kontakt e-mail: stignatiuspl@
gmail.com, w tytule „Intencja”.

Jeśli chcesz zamówić Mszę św. w in-
tencji swojej, rodziny lub jakiejkolwiek 
innej, również prosimy o kontakt e-ma-
il: stignatiuspl@gmail.com, w tytule 
„Intencja”.

list pasterski  
arcybiskupa londynu  

kard. vincent nichols

kliknij

Wiemy, że w tym czasie może to być 
szczególnie ważna posługa, niestety do 
minimum będziemy starali się ograni-
czyć spotkania osobiste. Zapraszamy do 
rozmów telefonicznych lub za pośrednic-
twem internetu.

Jeśli chcesz umówić się na spotkanie 
e-mail stignatiuspl@gmail.com, w tytule 
„Pomoc duchowa”.

Pomoc duchowa

Uczestnictwo we Mszy św. 
za pośrednictwem mediów
wskazówki

• Zaplanj w której transmisji chesz wziąć 
udział. Dobrze bybyło gdyby wszy-
scy domownicy wysłuchali tej samej 
transmisji.

• Dobrze jest zadbać o odpowiedni strój.
• Na ten czas ten jeden pokój z tele-

wizorem lub komputerem stanie się 
naszą kaplicą. Należy przygotować 
odpowiednie miejsca dla wszystkich 
domowników - najlepiej krzesła, na 
których będziemy siedzieć. Stół czy 
też stolik znajdujący się w tym pokoju 
mógłby nabrać wyjątkowego charak-
teru poprzez nakrycie go białym obru-
sem, położenie na nim krzyża, obrazu 
lub figurki Matki Bożej oraz zapalonej 
świecy.  

• Odpowiadajmy na słowa księdza tak 
jak w kościele. 

• Zadbajmy też o odpowiednie postawy. 
Powinniśmy wstawać, siadać i klękać. 

• Jednak szczególną uwagę zwróćmy na 
postawę klęczącą. Nie powinniśmy 
klęczeć zwróceni do ekranu.  Bardziej 
odpowiednie będzie uklęknięcie w 
kierunku stołu, na którym przygotowa-
liśmy krzyż lub święty obraz ze świecą. 
Możemy przyjąć komunię duchową w 
tym czasie, kiedy ona jest rozdawana 
wiernym obecnym w transmitowanej 
mszy. 

• Unikajmy komentowania i rozmów. 
Kiedy skończy się transmisja, warto 
jeszcze chwile pozostać i porozmawiać 
o tym, czego doświadczyliśmy.

https://www.stignatius.pl/wp-content/uploads/List_Pasterski_PL.pdf
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