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Pierwsze Czytanie (Wj 20, 1-3. 7-8. 12-17)

W owych dniach mówił Bóg wszystkie te 
słowa: «Ja jestem Pan, Bóg twój, który cię 
wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu 
niewoli. Nie będziesz miał cudzych bogów 
obok Mnie! Nie będziesz wzywał imienia 
Pana, Boga twego, w błahych rzeczach, 
bo nie pozwoli Pan, by pozostał bezkar-
ny ten, kto wzywa Jego Imienia w błahych 
rzeczach. Pamiętaj o dniu szabatu, aby go 
uświęcić. Czcij twego ojca i twoją matkę, 
abyś długo żył na ziemi, którą Pan, Bóg 
twój, ci daje. Nie będziesz zabijał. Nie bę-
dziesz cudzołożył. Nie będziesz kradł. Nie 
będziesz mówił przeciw bliźniemu twemu 
kłamstwa jako świadek. Nie będziesz pożą-
dał domu twojego bliźniego. Nie będziesz 
pożądał żony bliźniego twego, ani jego nie-
wolnika, ani jego niewolnicy, ani jego wołu, 
ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy 
do twego bliźniego».

Chwała Tobie, Królu wieków
Tak Bóg umiłował świat,
że dał swojego Syna Jednorodzonego;
każdy, kto w Niego wierzy, ma życie wieczne.
Chwała Tobie, Królu wieków

Psalm 19
Ref.: Słowa Twe, Panie, dają życie wieczne

Ewangelia (J 2, 13-25)
Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i Je-
zus przybył do Jerozolimy. W świątyni za-
stał siedzących za stołami bankierów oraz 
tych, którzy sprzedawali woły, baranki i 
gołębie. Wówczas, sporządziwszy sobie 
bicz ze sznurów, powypędzał wszystkich ze 
świątyni, także baranki i woły, porozrzucał 
monety bankierów, a stoły powywracał. Do 
tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: 
«Zabierzcie to stąd i z domu mego Ojca nie 
róbcie targowiska!» Uczniowie Jego przy-
pomnieli sobie, że napisano: «Gorliwość o 
dom Twój pochłonie Mnie». W odpowie-
dzi zaś na to Żydzi rzekli do Niego: «Jakim 
znakiem wykażesz się wobec nas, skoro 
takie rzeczy czynisz?» Jezus dał im taką 
odpowiedź: «Zburzcie tę świątynię, a Ja w 
trzy dni wzniosę ją na nowo». Powiedzie-
li do Niego Żydzi: «Czterdzieści sześć lat 
budowano tę świątynię, a Ty ją wzniesiesz 
w przeciągu trzech dni?» On zaś mówił o 
świątyni swego ciała. Gdy zmartwychwstał, 
przypomnieli sobie uczniowie Jego, że to 
powiedział, i uwierzyli Pismu i słowu, które 
wyrzekł Jezus. Kiedy zaś przebywał w Jero-
zolimie w czasie Paschy, w dniu świątecz-
nym, wielu uwierzyło w Jego imię, widząc 
znaki, które czynił. Jezus natomiast nie 
zawierzał im samego siebie, bo wszystkich 
znał i nie potrzebował niczyjego świadec-
twa o człowieku. Sam bowiem wiedział, co 
jest w człowieku.

Czytania na następną niedzielę
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Pierwsze czytanie: 2 Krn 36, 14-16. 19-23
Psalm: Ps 137
Drugie czytanie: Ef 2, 4-10
Ewangelia: J 3, 14-21

Drugie czytanie  (1 Kor 1, 22-25)

Bracia: Gdy Żydzi żądają znaków, a Grecy 
szukają mądrości, my głosimy Chrystusa 
ukrzyżowanego, który jest zgorszeniem dla 
Żydów, a głupstwem dla pogan, dla tych 
zaś, którzy są powołani, tak spośród Ży-
dów, jak i spośród Greków – Chrystusem, 
mocą Bożą i mądrością Bożą. To bowiem, 
co jest głupstwem u Boga, przewyższa mą-
drością ludzi, a co jest słabe u Boga, prze-
wyższa mocą ludzi.



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.  

Refren z dzisiejszego psalmu, Słowa Twe, Panie, dają życie wieczne wprowadza nas w okoliczno-
ści opisane w pierwszym czytaniu z Księgi Wyjścia, mówiącym o przykazaniach znanych nam 
jako Dekalog. Gdy próbujemy zrozumieć i zastosować się do nich, niejednokrotnie budzą się w 
nas negatywne uczucia. Jest to bowiem zbiór praw i zasad moralnych, ktróry możemy odbierać 
jako ograniczenie naszej wolności i niezależności. To budzi nasz opór, przy braku zrozumienia 
intencji stojącej u źródła Bożego przesłania. By tę intencję zrozumieć spróbujmy zastanowić się, 
czym naprawdę są przykazania? To przede wszystkim przymierze Boga z człowiekiem zawarte 
jako wyraz Jego miłości i troski o swoje dzieci. Dodatkowo przykazania porządkują nasze życie 
w relacji do Boga i drugiego człowieka, a poprzez to pozwalają zbudować nam właściwą hierar-
chię wartości. Są drogowskazami do pełni szczęścia. Prowadzą do życia wiecznego.
Ale czy tak naprawdę wierzymy, że żyjąc według Bożych zasad możemy być szczęśliwi? De-
kalog wymaga od nas zawierzenia się Bogu i pewności, że Jego przykazania są dla nas dobre. 
Niewątpliwie trudno jest nam w pełni je zaakceptować, ponieważ nie zawsze zgadzają się z nor-
mami wyznaczanymi przez współczesny nam świat, stawiający w centrum człowieka - zamiast 
Boga. Przykazania nie są ani atrakcyjne ani popularne, a stosowanie się do nich wymaga też 
samozaparcia. Niejednokrotnie można nawet spotkać się z opinią, że treść Dekalogu jest zbyt 
trudna, aby żyć nią na codzień. Dlatego też często wybieramy z niego te przykazania, które nam 
odpowiadają, natomiast odrzucamy te, które są dla nas niewygodne. Warto zdać sobie sprawę, 
że chociaż nie wszyscy zgadzają się z ich wymagającą treścią, z pewnością ten, kto odważy się 
podjąć wskazaną drogę na poważnie, doświadczy szczęścia.
A zatem, czy pragnę kierować się światłem przykazań Bożych, wyznaczających drogę do świę-
tości, czy też błądzić bez celu, poszukując doraźnego spełnienia i nietrwałych przyjemności? W 
czasie Wielkiego Postu Jezus czeka na Twoją odpowiedź. Nie zwlekaj, przyjdź do Niego takim, 
jakim naprawdę jesteś, a On Cię uzdrowi. Drogę do życia wiecznego już znasz!

o. Bogdan Leśniak SJ

wielkanoc – chór Wszyst-
kich, którzy chcą  się włączyć w przygotowania 
muzyczne do Triduum Paschalnego zaprasza-
my na następne spotkanie w czwartek 8.03 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.

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. 

filmy na wielki post W każdy czwartek Wielkiego Postu, w Starym Refektarzu o 
godz. 19.15 zapraszamy na film o tematyce religijnej. Po projekcji przewidziana jest krótka dys-
kusja i wspólna modlitwa. Spotkania i filmy w języku angielskim.

adoracja 24h dla pana 
Zapraszamy, do modlitwy, której myślą prze-
wodnią będzie wers z Psalmu 130: „W Tobie 
jest nasze przebaczenie”. Rozpoczynamy Mszą 
św. w piątek (9.03) o godz. 10.00. Do godz. 
18.30 zapraszamy na cichą adorację zakoń-
czoną Eucharystią. Droga Krzyżowa o godz. 
20.00, a po niej adoracja prowadzona przez 
Wspólnotę u Przyjaciela. O godz. 23.00 zapra-
szamy na modlitwę różańcową, którą chcemy 
ofiarować w intencji kryzysu migracyjnego. 
Od godz. 2.00 do 6.00 możliwość adoracji w ci-
szy i cogodzinne indywidualne błogołsawień-
stwo. O godz. 8.00 modlitwę o przebaczenie w 
rodzinach poprowadzi Duszpasterstwo Mał-
żeństw. O godz. 9.00 Sakrament namaszczenia 
chorych. Zakończenie Mszą św. o godz. 10.00. 
Możliwość spowiedzi w j. polskim od 21.00-
22.00 oraz od 3.00 do 6.00.  

jałmużna wielkopostna 
Zebrana w zeszłym tygodnu na cele jezuickiej 
misji na Syberii wyniosła £1420. Dziekujemy za 
Waszą hojność. 

droga krzyżowa prowadzona przez dzieci Krótka 
próba dbędzie się dziś, w niedzielę 4.03 po Mszy św. o godz. 13.30. Dzieci prowadzą Drogę Krzyżową 
16.03 o godz. 20.00.

Kolekta w zeszłą niedzielę na polskich 
Mszach wyniosła £946,30. Wszystkim dzię-
kujemy za złożone ofiary. 

nadzwyczajni szafarze 
Najświętszego Sakramentu, którzy pełnią tę 
posługę, zaproszeni są na Mszę św. i spotka-
nie w środę, 7.3 o godz. 19.30 do małej kaplicy.

„wspólnota u przyjaciela”  
zaprasza w poniedziałek (5.3) o godz. 19:30, na 
Eucharystię, na której będzie udzielany sakra-
ment chorych. Od godz. 19.00 posługiwać 
będzie diakonia modlitwy wstawienniczej. 


