
Zmartwychwstanie Chrystusa uczy-
niło wszystko nowym. Wielki Post 

przygotowuje nas do nowego życia. 
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Pierwsze Czytanie (Rdz 22, 1-2. 9-13. 15-18)

Bóg wystawił Abrahama na próbę i rzekł 
do niego: «Abrahamie!» A gdy on odpo-
wiedział: «Oto jestem» – powiedział: «Weź 
twego syna jedynego, którego miłujesz, 
Izaaka, idź do kraju Moria i tam złóż go w 
ofierze na jednym z pagórków, jaki ci wska-
żę». A gdy przyszli na to miejsce, które Bóg 
wskazał, Abraham zbudował tam ołtarz, 
ułożył na nim drwa i związawszy syna swe-
go, Izaaka, położył go na tych drwach na 
ołtarzu. Potem Abraham sięgnął ręką po 
nóż, aby zabić swego syna. Ale wtedy Anioł 
Pański zawołał na niego z nieba i rzekł: 
«Abrahamie, Abrahamie!» A on rzekł: «Oto 
jestem». Anioł powiedział mu: «Nie pod-
noś ręki na chłopca i nie czyń mu nic złe-
go! Teraz poznałem, że boisz się Boga, bo 
nie odmówiłeś Mi nawet twego jedynego 
syna». Abraham, obejrzawszy się poza sie-
bie, spostrzegł barana uwikłanego rogami 
w zaroślach. Poszedł więc, wziął barana i 
złożył w ofierze całopalnej zamiast swe-
go syna. Po czym Anioł Pański przemówił 
głośno z nieba do Abrahama po raz drugi: 
«Przysięgam na siebie, mówi Pan, że ponie-
waż uczyniłeś to, a nie odmówiłeś Mi syna 
twego jedynego, będę ci błogosławił i dam 
ci potomstwo tak liczne jak gwiazdy na nie-
bie i jak ziarnka piasku na wybrzeżu mo-
rza; potomkowie twoi zdobędą warownie 
swych nieprzyjaciół. Wszystkie ludy ziemi 
będą sobie życzyć szczęścia takiego, jakie 
jest udziałem twego potomstwa, dlatego że 
usłuchałeś mego rozkazu».

Chwała Tobie, Królu wieków
Z obłoku świetlanego odezwał się głos Ojca: 
«To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie».
Chwała Tobie, Królu wieków

Psalm 116b
Ref.: W krainie życia będę widział Boga

Ewangelia (Mk 9, 2-10)
Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i za-
prowadził ich samych osobno na górę wy-
soką. Tam się przemienił wobec nich. Jego 
odzienie stało się lśniąco białe, tak jak żaden 
na ziemi folusznik wybielić nie zdoła. I uka-
zał się im Eliasz z Mojżeszem, którzy rozma-
wiali z Jezusem. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: 
«Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy; postawimy 
trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla 
Mojżesza i jeden dla Eliasza». Nie wiedział 
bowiem, co powiedzieć, tak byli przestrasze-
ni. I zjawił się obłok, osłaniający ich, a z ob-
łoku odezwał się głos: «To jest mój Syn umi-
łowany, Jego słuchajcie!» I zaraz potem, gdy 
się rozejrzeli, nikogo już nie widzieli przy 
sobie, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili 
z góry, przykazał im, aby nikomu nie rozpo-
wiadali o tym, co widzieli, zanim Syn Czło-
wieczy nie powstanie z martwych. Zacho-
wali to polecenie, rozprawiając tylko między 
sobą, co znaczy „powstać z martwych”.

Czytania na następną niedzielę
III Niedziala Wielkiego Postu – Rok B
Pierwsze czytanie: Wj 20, 1-17
Psalm: Ps 19
Drugie czytanie: 1 Kor 1, 22-25
Ewangelia: J 2, 13-25

Drugie czytanie  (Rz 8, 31b-34)

Bracia: Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko 
nam? On, który nawet własnego Syna nie 

oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, 
jakże miałby także wraz z Nim wszystkiego 
nam nie darować? Któż może wystąpić z 
oskarżeniem przeciw tym, których Bóg wy-
brał? Czyż Bóg, który usprawiedliwia? Któż 
może wydać wyrok potępienia? Czy Chry-
stus Jezus, który poniósł za nas śmierć, co 
więcej – zmartwychwstał, siedzi po prawicy 
Boga i przyczynia się za nami?



Witamy wszystkich przybyłych 
do naszego kościoła i do naszej wspólnoty 
parafialnej! Parafia św. Ignacego, to miejsce, 
gdzie spotykają się różne wspólnoty językowe. 
Życzymy wszystkim dobrej niedzieli  
i błogosławionego tygodnia. Więcej infor-
macji o nas znajdziecie na stronie interentowej 
i facebooku, zapraszamy! www.stignatius.pl,  
facebook.com/stignatiuspl

Odwiedziny chorych w każdy  
I piątek miesiąca. Jest to możliwość spowiedzi 
i  przyjęcia Komunii świętej. Zainteresowa-
nych prosimy o kontakt. Jeśli jest taka potrze-
ba, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu 
odwiedzamy również chorych w szpitalu.

Nowo przybyli  do naszej parafii,  
a także ci parafianie, którzy tego jeszcze nie 
zrobili, polecamy, by skorzystali z  formularzy 
dostępnych z tyłu kościoła (St Ignatius Parish 
– Parishioner Registration Form) i  dokonali 
zapisu do naszej wspólnoty parafialnej.

Spowiedź po polsku
w niedzielę: 12:45–13:15 i 18:15–19:15

Msze święte po polsku 
w każdą niedzielę:

13:30 – Msza z udziałem dzieci 
19:30 – Msza wieczorna

Kancelaria parafialna
czwartek 9:00 - 10:30
piątek 19:30 - 20:30

Intencje mszalne można rezerwować po każdej 
Mszy św.  

Kiedy Jezus przemienia się wobec uczniów na Górze Tabot, wszystko jest dla nich nowe. Nigdy 
nie doświadczyli czegoś podobnego, czegoś, co choć trochę pomogłoby im przeżyć wydarzenie, 
w którym biorą udział. Choć idą za Jezusem w wolności, to transformacja, której byli świadkami 
nie była ich życzeniem, nie modlili się o to, nie prosili Jezusa, aby to zrobił. 

Jak bardzo nasze życie różni się od życia uczniów, a jednocześnie jak wiele możemy się od nich 
nauczyć. Kiedy Piotr, Jakub i Jan przebywają z Jezusem zachowują się naturalnie, są z przyjacie-
lem, który zaprosił ich na szczyt góry, nie udają bohaterów, nie wstydzą się swoich ograniczeń. 
Możemy powiedzieć, że Jezus zaprosił ich na wspólną modlitwę. Wspólny czas staje się nie-
oczekiwanie czymś więcej. Stają się sobie bliscy przez doświadczenie intymności. W tej biblijnej 
scenie możemy odnaleźć kwintesencję Wielkiego Postu. Tak jak uczniów, tak i nas Jezus zapra-
sza byśmy spędzili z nim czas. Nie możemy przewidzieć, jakie będą owoce tego czasu. Trudno 
powiedzieć, jak zareagujemy na to, czego nie oczekujemy. Chciałbym, abyśmy od Piotra, Jakuba 
i Jana nauczyli się dwóch rzeczy. Pierwsza to otwartość na zaproszenie, aby spędzać czas z Jezu-
sem. Tak, potrzebujemy gotowości, by podjąć wysiłek „wspinania się na szczyt góry”, by podjąć 
wysiłek zostawienia wszystkiego i oddania Mu tego, co jest tak cenne - czasu. Druga ważna rzecz 
to naturalność. Choćby niewiadomo jak nieporadne były nasze słowa, nasze gesty, nie wstydźmy 
się ich na spotkaniu z Jezusem. On wie jacy jesteśmy i wie jakich nas zaprasza.

Niech przemienienie Jezusa przemieni nasze życie.

o. Mateusz Konopiński SJ

wielkanoc – chór Wszyst-
kich, którzy chcą  się włączyć w przygotowania 
muzyczne do Triduum Paschalnego zaprasza-
my na następne spotkanie w czwartek 1.03 o 
godz. 19.30.

pomoc bezdomnym Przyjmujemy odzież dla bezdomnych, którą można 
przynosić na portiernię domu parafialnego z podpisem: „FOR HOMELESS”. Szczególnie po-
trzebne są: odzież zimowa, buty oraz nowa bielizna i nowe skarpety. Prosimy zadbać, by odzież 
była czysta i gotowa do użytku.

droga krzyżowa w każdy 
piątek Wielkiego Postu o godzinie 20:00. 
Rozważania bedą przygotowane przez wspól-
noty działające przy naszym Duszpasterstwie. W 
najbliższy piątek (2.3) nabożeństwo poprowadzą 
Nadzwyczajni Szafarze Eucharystii.

rekolekcje wielkopostne 
Od dziś (niedziela) do środy rekolekcje głosi  o. 
Wojciech Ziółek, jezuita pracujący w Tomsku 
na Syberii. Nauki rekolekcyjne rozpoczną się 
w niedzielę podczas Mszy świętych i będą kon-
tynuowane w następnych dniach o godz. 19.30.

oscar romero Błogosławiony biskup Oskar Romero w tym roku zostanie ogło-
szony świętym. Został zamordowany w Salwadorze w 1980 roku za swoją bezkrompromisową 
postawę wobec władz hunty. 20 marca w naszym kościele zostanie wystawiona sztuka teatralna 
„Romero – Heartbeat of El Salvador”, może to być dobra okazja do poznania życia tego wielkie-
go człowieka. 

pierwszy piątek miesiąca 
Adoracja Najświętszego Sakramentu  od  10:30 
do 20:00. Msze święte w języku angielskim 10:00  
i 18:30. Po mszy wieczornej Godzina Święta, w 
czasie której będzie możliwość spowiedzi w języku 
polskim i angielskim. 

filmy na wielki post W każdy 
czwartek Wielkiego Postu, w Starym Refekta-
rzu o godz. 19.15 zapraszamy na film o tema-
tyce religijnej. Po projekcji przewidziana jest 
krótka dyskusja i wspólna modlitwa. Spotka-
nia i filmy w języku angielskim.

adoracja 24h dla pana Kolejny raz chcemy zaangażować się w papieską 
inicjatywę całodobowej modlitwy. Zapraszamy 9-10.03 na dwudziestoczterogodzinną adorację 
Najświętszego Sakramentu wraz z możliwością spowiedzi. Wraz z innymi wspólnotami naszej 
parafii chcemy Was zaprosić, do modlitwy, której myślą przewodnią będzie wers z Psalmu 130: 
„W Tobie jest nasze przebaczenie”.

jałmużna wielkopostna 
Proponujemy, aby w tym roku w ramach jałmużny 
wielkopostej wesprzeć działania misyjne jezuitów 
na Syberii. Jałmużna zostanie zebrana jako druga 
taca na dziesiejszych Mszach św. Dziękujemy za 
złożone ofiary.

droga krzyżowa prowadzona przez dzieci odbędzie 
się w piatek 16.03 o godz. 20.00. Wszyscy, którzy chcieliby się właczyć w jej przygotowanie zapraszamy 
na spotkanie w niedzielę 25.02 po Mszy św. o godz.13.30. 

Kolekta w zeszłą niedzielę na polskich 
Mszach wyniosła £ 964,39. Wszystkim dzię-
kujemy za złożone ofiary. 


