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Liturgia Słowa
Pierwsze Czytanie (2 Krn 36, 14-16. 19-23)
Wszyscy naczelnicy Judy, kapłani i lud 
mnożyli nieprawości, naśladując wszelkie 
obrzydliwości narodów pogańskich i bez-
czeszcząc świątynię, którą Pan poświęcił w 
Jerozolimie. Pan, Bóg ich ojców, bez ustan-
ku wysyłał do nich swoich posłańców, al-
bowiem litował się nad swym ludem i nad 
swym mieszkaniem. Oni jednak szydzili z 
Bożych wysłanników, lekceważyli ich sło-
wa i wyśmiewali się z Jego proroków, aż 
wzmógł się gniew Pana na swój naród do 
tego stopnia, iż nie było już ratunku. Spa-
lili też Chaldejczycy świątynię Bożą i zbu-
rzyli mury Jerozolimy, wszystkie jej pałace 
spalili i wzięli się do niszczenia wszystkich 
kosztownych sprzętów. Ocalałą spod mie-
cza resztę król uprowadził na wygnanie do 
Babilonu i stali się niewolnikami jego i jego 
synów, aż do nadejścia panowania perskie-
go. I tak się spełniło słowo Pańskie wypo-
wiedziane przez usta Jeremiasza: «Dokąd 
kraj nie dopełni swych szabatów, będzie 
leżał odłogiem przez cały czas swego znisz-
czenia, to jest przez siedemdziesiąt lat». Aby 
się spełniło słowo Pańskie z ust Jeremiasza, 
pobudził Pan ducha Cyrusa, króla perskie-
go, w pierwszym roku jego panowania, tak 
iż obwieścił on również na piśmie w całym 
państwie swoim, co następuje: «Tak mówi 
Cyrus, król perski: Wszystkie państwa ziemi 
dał mi Pan, Bóg niebios. I On mi rozkazał 
zbudować Mu dom w Jerozolimie, w Judzie. 
Jeśli ktoś z was jest z całego ludu Jego, to 
niech Bóg jego będzie z nim, a niech idzie!»

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 137
Ref.: Kościele święty, nie zapomnę ciebie

Ewangelia (J 3, 14-21)
Jezus powiedział do Nikodema: «Jak Moj-
żesz wywyższył węża na pustyni, tak trze-
ba, by wywyższono Syna Człowieczego, 
aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie 
wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, 
że Syna swego Jednorodzonego dał, aby 
każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale 
miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie po-
słał swego Syna na świat po to, aby świat 
potępił, ale po to, by świat został przez Nie-
go zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie pod-
lega potępieniu; a kto nie wierzy, już został 
potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednoro-
dzonego Syna Bożego. A sąd polega na tym, 
że światło przyszło na świat, lecz ludzie 
bardziej umiłowali ciemność aniżeli świa-
tło: bo złe były ich uczynki. Każdy bowiem, 
kto źle czyni, nienawidzi światła i nie zbliża 
się do światła, aby jego uczynki nie zostały 
ujawnione. Kto spełnia wymagania praw-
dy, zbliża się do światła, aby się okazało, że 
jego uczynki zostały dokonane w Bogu».

Czytania na następną niedzielę
V Niedziela Wielkiego Postu – Rok B
Pierwsze czytanie: Jr 31, 31-34
Psalm: Ps 51
Drugie czytanie: Hbr 5, 7-9
Ewangelia: J 12, 20-33

Drugie czytanie  (Ef 2, 4-10)

Bracia: Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie, 
przez wielką swą miłość, jaką nas umiłował, i 
to nas, umarłych na skutek występków, razem 
z Chrystusem przywrócił do życia – łaską bo-

wiem jesteście zbawieni – razem też wskrzesił 
i razem posadził na wyżynach niebieskich – w 
Chrystusie Jezusie, aby w nadchodzących wie-
kach przeogromne bogactwo swej łaski okazać 
przez dobroć względem nas, w Chrystusie Je-
zusie. Łaską bowiem jesteście zbawieni przez 
wiarę. A to pochodzi nie od was, lecz jest darem 
Boga: nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił. 
Jesteśmy bowiem Jego dziełem, stworzeni w 
Chrystusie Jezusie do dobrych czynów, któ-
re Bóg z góry przygotował, abyśmy je pełnili.



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 przybyłym  do naszej parafii,  
a także tym parafianom, 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 18:00 - 19:00

Intencje mszalne można rezerwować po każdej 
Mszy św.  

rodzinny dzień postu
CAFOD – międzynarodowa, charytatywna organizacja katolicka, która 
bardzo prężnie działa w Anglii, jak co roku zaprasza do akcji „Family 
Fast Day”. Polega ona na tym, że całą rodziną podejmujemy post, a pie-
niądze, które w ten sposób zostaną zaoszczędzone, przeznacza się dla 
bardziej potrzebujących. W tym roku jako Polska społeczność chcie-
libyśmy włączyć się w tę akcję. Dziś po Mszach św. będą rozdawane 
koperty, do których będzie można włożyć zaoszczędzone pieniądze. 
Koperty te zbierzemy w przyszłą niedzielę. Dodatkowo każdy zebrany 
funt jest podwajany przez brytyjski rząd. 
W tym roku CAFOD chce wesprzeć walkę z głodem i niedożywieniem 
w Zimbabwe. Zachęcamy do włączenia się do tej akcji!

•	 Weźcie ze sobą kopertę.
•	 Wybierzcie dzień w tygodniu, kiedy będziecie pościć.
•	 Zaoszczędzone pieniądze włóżcie do koperty i przynieście ze 

sobą w przyszłą niedzielę. 
wielkanoc – chór Wszyst-
kich, którzy chcą  się włączyć w przygotowania mu-
zyczne do Triduum Paschalnego, zapraszamy na 
następne spotkanie w czwartek 15.03 o godz. 19.30.

bilety – oscar romero 
Błogosławiony biskup Oskar Romero w tym 
roku zostanie ogłoszony świętym. Został za-
mordowany w Salwadorze w 1980 roku za 
swoją bezkrompromisową postawę wobec 
władz hunty. 20.03 w naszym kościele zostanie 
wystawiona sztuka teatralna „Romero – Heart-
beat of El Salvador”, może to być dobra okazja 
do poznania życia tego wielkiego człowieka. 
Bilety można nabyć w zakrystii w cenie £5.

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.

droga krzyżowa prowadzona przez dzieci Krótka 
próba odbędzie się dziś, w niedzielę 11.03 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 £1,070.11. Wszystkim dzię-
kujemy za złożone ofiary. 

„wspólnota u przyjaciela”  
zaprasza w poniedziałek 12.03 o godz. 19.30 na 
Adorację. Od godz. 19.00 posługiwać będzie 
diakonia modlitwy wstawienniczej. 

dziękujemy za Waszą obecność oraz  
zangażowanie i pomoc  w adoracji “24h dla 
Pana”. Mamy nadzieję, że był to owocny czas 
dla naszej wspólnoty.

divine mercy group Spotka-
nie koordynacyjne, przygotowujące do Niedzieli 
Bożego Miłosierdzia, odbędzie się w poniedzia-
łek 12.03 o godz. 19.45 w Domu Parafialnym. 

droga krzyżowa w każdy 
piątek Wielkiego Postu o godzinie 20.00. 
Rozważania będą przygotowane przez wspól-
noty działające przy naszym Duszpasterstwie. W 
najbliższy piątek 16.3 nabożeństwo poprowadzą 
dzieci z naszego Duszpasterstwa.

Kalendarz liturgiczny
17 marca (sobota):
Święto św. Patryka biskupa

droga krzyżową ulicami londynu Mężczyźni św. Józefa 
zapraszają wszystkich mężczyzn w piątek 16.03. Zatrzymają się na 14 stacjach przy 14 polskich i angiels-
kich parafiach katolickich. Rozpoczniemy Mszą św. w kościele św. Franciszka z Asyżu o 19.00 (Culling-
worth Rd. NW10 1NR) i zakończymy w sobotę rano przy katedrze Westminster. Do przejścia jest  około 
29 km. Zapraszamy wszystkich mężczyzn szukających Boga i chcących odkryć swoją rolę w życiu i w 
Kościele. Więcej informacji na stronie: msjlondon.co.uk

rada duszpasterstwa 
odbędzie się we wtorek 13.03 o godz. 19.00. Wszelkie sugestie są mile widziane. Można je przekazy-
wać drogą elektroniczną bądź bezpośrednio do duszpasterzy. 

kancelaria parafialna Przypominamy, że wszystkie sprawy związane 
z dokumentami, różnego rodzaju zaświadczeniami są obsługiwane w kancelarii parafialnej w 
czwartki od godz.  9.00 do 10.30 i w piątki w nowych godzinach od 18.00 do 19.00. Intencje 
mszalne można rezerwować po każdej Mszy św.  


