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18 marca 2018Liturgia Słowa
Pierwsze Czytanie (Jr 31, 31-34)

Pan mówi: «Oto nadchodzą dni, kiedy za-
wrę z domem Izraela i z domem Judy nowe 
przymierze. Nie takie jak przymierze, które 
zawarłem z ich przodkami, kiedy ująłem ich 
za rękę, by wyprowadzić z ziemi egipskiej. 
To moje przymierze złamali, mimo że by-
łem ich władcą, mówi Pan. Lecz takie będzie 
przymierze, jakie zawrę z domem Izraela 
po tych dniach, mówi Pan: Umieszczę swe 
prawo w głębi ich jestestwa i wypiszę na ich 
sercach. Będę im Bogiem, oni zaś będą Mi 
ludem. I nie będą się musieli wzajemnie po-
uczać, mówiąc jeden do drugiego: Poznajcie 
Pana! Wszyscy bowiem od najmniejszego 
do największego poznają Mnie, mówi Pan, 
ponieważ odpuszczę im występki, a o grze-
chach ich nie będę już wspominał».

Chwała Tobie, Królu wieków

Kto chciałby Mi służyć, niech idzie za Mną,
a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa.

Chwała Tobie, Królu wieków

Psalm 51
Ref.: Stwórz, o mój Boże, we mnie serce czyste

Ewangelia (J 12, 20-33)

Wśród tych, którzy przybyli, aby oddać po-
kłon Bogu w czasie święta, byli też niektórzy 
Grecy. Oni więc przystąpili do Filipa, po-
chodzącego z Betsaidy Galilejskiej, i prosili 
go, mówiąc: «Panie, chcemy ujrzeć Jezu-
sa». Filip poszedł i powiedział Andrzejowi. 
Z kolei Andrzej i Filip poszli i powiedzieli 
Jezusowi. A Jezus dał im taką odpowiedź: 
«Nadeszła godzina, aby został otoczony 
chwałą Syn Człowieczy. Zaprawdę, zapraw-
dę, powiadam wam: Jeśli ziarno pszenicy, 
wpadłszy w ziemię, nie obumrze, zostanie 
samo jedno, ale jeśli obumrze, przynosi plon 
obfity. Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a 
kto nienawidzi swego życia na tym świecie, 
zachowa je na życie wieczne. Kto zaś chciał-
by Mi służyć, niech idzie za Mną, a gdzie Ja 
jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś 
Mi służy, uczci go mój Ojciec.Teraz dusza 
moja doznała lęku i cóż mam powiedzieć? 
Ojcze, wybaw Mnie od tej godziny. Ależ 
właśnie dlatego przyszedłem na tę godzinę. 
Ojcze, wsław imię Twoje!» Wtem rozległ 
się głos z nieba: «Już wsławiłem i jeszcze 
wsławię». Stojący tłum to usłyszał i mówił: 
«Zagrzmiało!» Inni mówili: «Anioł prze-
mówił do Niego». Na to rzekł Jezus: «Głos 
ten rozległ się nie ze względu na Mnie, ale 
ze względu na was. Teraz odbywa się sąd 
nad tym światem. Teraz władca tego świata 
zostanie wyrzucony precz. A Ja, gdy zostanę 
nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszyst-
kich do siebie». To mówił, oznaczając, jaką 
śmiercią miał umrzeć.

Czytania na następną niedzielę
Niedziela Palmowa – Rok B
Pierwsze czytanie: Iz 50, 4-7
Psalm: Ps 22
Drugie czytanie: Flp 2, 6-11
Ewangelia: Mk 14, 1 - 15, 47

Drugie czytanie  (Hbr 5, 7-9)

Bracia: Chrystus z głośnym wołaniem i 
płaczem, za swych dni doczesnych, zano-
sił gorące prośby i błagania do Tego, który 
mógł Go wybawić od śmierci, i został wy-
słuchany dzięki swej uległości. I chociaż był 
Synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, 
co wycierpiał. A gdy wszystko wykonał, 
stał się sprawcą zbawienia wiecznego dla 
wszystkich, którzy Go słuchają.



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.  

„Kto chciałby Mi służyć, niech idzie za Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa”. Dzisiejsza 
Ewangelia przypomina na czym polega służba Jezusowi. Dziś pojęcie służby wychodzi z użycia.  
Stwierdzenie, że ktoś jest „na służbie” może wzbudzać gniew i oburzenie, ponieważ kojarzy się z 
jakąś formą poniżenia i niewolnictwa, które pozbawia człowieka ludzkiej godności. W tym rozu-
mieniu słowa „służba” nie chcemy służyć, nie chcemy się podporządkowywać.

Na czym polega służba Jezusowi? Ewangeliczna służba Jezusowi najpełniej wyraża się przez peł-
nienie uczynków miłosierdzia względem naszych bliźnich. Takie uczynki zachwycają i pociąga-
ją serce Boga, który pragnie być kochany i zauważony w każdym odrzuconym i wzgardzonym 
człowieku. Służba ta, wymaga też od nas niekoncentrowania się tylko na sobie, swoich planach i 
odczuciach. Dlatego też naśladując miłość miłosierną, rozwijajmy w sobie wrażliwość i empatię na 
drugiego człowieka. Dzięki powyższym przymiotom, które rodzą się z intymnej relacji z Chrystu-
sem, będziemy w stanie zrozumiec istotę i sens bezinteresownej służby Bogu w drugim człowieku.

wielkanoc – chór Wszyst-
kich, którzy chcą  się włączyć w przygotowania mu-
zyczne do Triduum Paschalnego, zapraszamy na 
następne spotkanie w czwartek 22.03 o godz. 19.30.

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

Kolekta w zeszłą niedzielę na polskich 
Mszach wyniosła £993,16. Wszystkim dzię-
kujemy za złożone ofiary. 

„wspólnota u przyjaciela”  
zaprasza w poniedziałek 19.03 o godz. 19.30 
na spotkanie modlitewne. Od godz. 19.00 
posługiwać będzie diakonia modlitwy wsta-wsta-
wienniczej. 

droga krzyżowa w każdy 
piątek Wielkiego Postu o godzinie 20.00. 
Rozważania będą przygotowane przez wspól-
noty działające przy naszym Duszpasterstwie. W 
najbliższy piątek 23.3 nabożeństwo poprowadzą 
lektorzy z naszego Duszpasterstwa.

Kalendarz liturgiczny
19 marca (poniedziałek):
Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca Najświęt-
szej Maryi Panny

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.  

róża różańca Rodziców za 
Dzieci będzie miała Mszę świętą w Małej Ka-
plicy w III środę miesiąca, tj. 21.3 o godz. 19.30.

sprzątanie kościoła
w piątek (23.2) po Drodze Krzyżowej o godz. 
20:00. Zapraszamy do przedświątecznego 
sprzątania i włączenia się w dbanie o wspólne 
dobro.

rodzinny dzień postu
Koperty z pieniędzmi zaoszczędzonymi w ra-
mach rodzinnego dnia postu będą zbierane dziś 
w czasie Mszy świętych. Za złożone ofiary i włą-
czenia się w akcję serdecznie dziękujemy. 

kurs malowania twarzy Odbędzie się w przyszłą niedzielę po Mszy św. 
o godz. 13.30 w Domu Prafialnym. Rodziców, którzy chcieliby się nauczyć tej sztuki, zapraszamy 
wraz z dziećmi, które będą naszymi modelami.

rocznica i komunii św. 
13 maja o godz. 13:30 Msza Święta Rocznicy Pierwszej Komunii Świętej. 

wielki tydzień rozpoczynamy Niedzielą Palmową (25.04). Ekumeniczna procesja z 
palmami wyruszy spod Sainsbury’s na Stamford Hill o godzinie 9.30 i zakończy się Mszą  św. o godz. 
10:00 (eng). Msze św. w j. polskim o stałych porach. Nabożeństwo pojednania w Wielki Poniedziałek 
(26.03) o godz. 19.30. 
W Wielki Czwartek Liturgia Wieczerzy Pańskiej (eng, pol, esp) o godz. 20.00. W Wielki Piątek Liturgia 
Męki Pańskiej o godz. 20.45 (pl). Liturgia Wigilii Paschalnej o godz. 23.45 (pl).  Po liturgii zapraszamy 
na wspólne śniadanie. Osoby, które chciałyby pomóc w przygotowaniach proszone są o kontkat z Anią: 
pod numerem tel.: 07843 720169 . 
Szczegółowy program godzin liturgii, spowiedzi i święcenia pokarmów będzie dostępny w przyszłą nie-
dzielę oraz na stronie www.

o. Bogdan Leśniak SJ


