
Możemy wołać chwała, kiedy 
przyznamy, że Jezus jest istotnie 

Synem Bożym.

HOSANNA! HOSANNA!

Niedziela Palmowa - Rok B

DUSZPASTERSTWO POLSKIE: 27 High Road, London N15 6ND;  
o. Mateusz Konopiński SJ, o. Bogdan Leśniak SJ, tel.: 07542873055

facebook.com/stignatiusplstignatiuspl@gmail.com, www.stignatius.pl,

25 marca 2018Liturgia Słowa
Pierwsze Czytanie (Iz 50, 4-7)

Pan Bóg mnie obdarzył językiem wymow-
nym, bym umiał pomóc strudzonemu krze-
piącym słowem. Każdego rana pobudza me 
ucho, bym słuchał jak uczniowie. Pan Bóg 
otworzył mi ucho, a ja się nie oparłem ani 
się nie cofnąłem. Podałem grzbiet mój biją-
cym i policzki moje rwącym mi brodę. Nie 
zasłoniłem mojej twarzy przed zniewagami 
i opluciem. Pan Bóg mnie wspomaga, dlate-
go jestem nieczuły na obelgi, dlatego uczy-
niłem twarz moją jak głaz i wiem, że wstydu 
nie doznam.

Chwała Tobie, Królu wieków

Dla nas Chrystus stał się posłusznym aż do 
śmierci, i to śmierci krzyżowej.
Dlatego Bóg wywyższył Go nad wszystko  
i darował Mu imię ponad wszelkie imię.

Chwała Tobie, Królu wieków

Psalm 22
Ref.: Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił?

Ewangelia (Mk 15, 1-39 fragment)

Przyprowadzili Go na miejsce Golgota, to 
znaczy miejsce Czaszki. Tam dawali Mu 
wino zaprawione mirrą, lecz On nie przy-
jął. Ukrzyżowali Go i rozdzielili między 
siebie Jego szaty, rzucając o nie losy, co któ-
ry miał zabrać. A była godzina trzecia, gdy 
Go ukrzyżowali. Był też napis z podaniem 
Jego winy, tak ułożony: Król żydowski. Ra-
zem z Nim ukrzyżowali dwóch złoczyńców, 
jednego po prawej, drugiego po lewej Jego 
stronie. Tak wypełniło się słowo Pisma: 
W poczet złoczyńców został zaliczony. Ci 
zaś, którzy przechodzili obok, przeklinali 
Go, potrząsali głowami, mówiąc: Ejże, Ty, 
który burzysz przybytek i w trzy dni go 
odbudowujesz, zejdź z krzyża i wybaw sa-
mego siebie! Podobnie arcykapłani, drwiąc 
między sobą wraz z uczonymi w Piśmie, 
mówili:  Innych wybawiał, siebie nie może 
wybawić. Mesjasz, król Izraela, niechże te-
raz zejdzie z krzyża, żebyśmy zobaczyli i 
uwierzyli.  Lżyli Go także ci, którzy z Nim 
byli ukrzyżowani. A gdy nadeszła godzi-
na szósta, mrok ogarnął całą ziemię aż do 
godziny dziewiątej. O godzinie dziewiątej 
Jezus zawołał donośnym głosem: Eloí, Eloí, 
lemá sabachtháni?, to znaczy: Boże mój, 
Boże mój, czemuś Mnie opuścił? Niektórzy 
ze stojących obok, słysząc to, mówili: Patrz, 
woła Eliasza. Ktoś pobiegł i nasyciwszy 
gąbkę octem, umieścił na trzcinie i dawał 
Mu pić, mówiąc: Poczekajcie, zobaczymy, 
czy przyjdzie Eliasz, żeby Go zdjąć z krzy-
ża. Lecz Jezus zawołał donośnym głosem i 
wyzionął ducha. A zasłona przybytku roz-
darła się na dwoje, z góry na dół. Setnik 
zaś, który stał naprzeciw Niego, widząc, że 
w ten sposób wyzionął ducha, rzekł: Istot-
nie, ten człowiek był Synem Bożym.

Drugie czytanie  (Flp 2, 6-11)

Chrystus Jezus, istniejąc w postaci Bożej, 
nie skorzystał ze sposobności, aby na równi 
być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, 
przyjąwszy postać sługi, stając się podob-
nym do ludzi. A w zewnętrznej postaci 
uznany za człowieka, uniżył samego siebie, 
stając się posłusznym aż do śmierci – i to 
śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg Go nad 
wszystko wywyższył i darował Mu imię po-
nad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło 
się każde kolano istot niebieskich i ziem-
skich, i podziemnych. I aby wszelki język 
wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem – ku 
chwale Boga Ojca.



kurs malowania twarzy 
Odbędzie się w dziś po Mszy św. o godz. 13.30 
w Domu Prafialnym. Rodziców, którzy chcie-
liby 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. 

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

Kolekta z poprzedniej niedzieli wyniosła 
£996.48, wszystkim serdecznie dziękujemy 
za złożone ofiary.

Odwiedziny chorych w każdy  
I piątek miesiąca. Jest to dla nich możliwość 
spowiedzi i  przyjęcia Komunii świętej. Za-
interesowanych prosimy o kontakt. Jeśli jest 
taka potrzeba, po wcześniejszym uzgodnie-
niu terminu odwiedzamy również chorych w 
szpitalu.

schola Osoby, które chciałyby się włączyć w przygotowanie oprawy muzycznej na li-
turgię Wielkiego Piątku i Wigilii Paschalnej, zapraszamy na ostatnią próbę we wtorek 27.03   
o godz. 19.30 do Domu Parafialnego. 

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

W najbliższym czasie kancelaria będzie nie-
czynna: w Wielki Piątek 30.03 oraz w czwar-
tek 5.04 i piątek 6.04. Intencje mszalne i for-
mularze zgłoszeniowe przed spotkaniem w 
kancelarii, po każdej Mszy św. W sprawach 
pilnych prosimy o kontakt e-mailowy lub te-
lefoniczny.

radosna chwała
Podczas Liturgii Wigilii Paschalnej uroczyście odśpiewamy Hymn: Chwała Na Wysokości Bogu. 
Abyśmy mogli najpełniej wyśpiewać Bogu ten radosny hymn, zachęcamy Was do przyniesienia 
wszelkiego rodzaju dzwonków, grzechotek i przeszkadzajek. Niech w tę Wielką Noc wszyscy 
włączą się w radosne uwielbienie Boga. 

29 marca Wielki Czwartek
Spowiedź: 19:00 - 19:45

Liturgia Wieczerzy Pańskiej (eng., pl., hiszp.,) 20:00 

30 marca Wielki Piątek
Tenebrea and Walk of Witness 8:45

Spowiedź: 11:00 - 12:00 i 13:30 - 14:30
Liturgia Męki Pańskiej o godz. 20:45 

31 marca Wielka Sobota
Święcenie pokarmów 11:00 - 15:30

Spowiedź 11:00 - 15:30
Liturgia Wigilii Paschalnej 23:45

(Po liturgii poczęstunek z tyłu kościoła. Przekąski  
i drobne potrawy oraz napoje na wspólny stół można 

zgłaszać do p. Ani tel.: 07843720169)

1 kwietnia Niedziela Zmartwychwstania
Msza święta tylko o godz. 13:30  

2 kwietnia Poniedziałek Wielkanocny
Msza święta tylko o godz. 11:00

Msze święte po polsku 
29.03   20:00 Liturgia Wieczerzy Pańskiej
30.03   20:45 Liturgia Męki Pańskiej
31.03   23:45 Liturgia Wigilii Paschalnej
1.04     13:30 Eucharystia
2.04     11:00 Eucharystia

nabożeństwa pojednania
26.03 o 19:30 w j. polskim z możliwością indy-
widualnej spowiedzi i 28.03 o 19:30  w j. angiel-
skim z możliwością indywidualnej spowiedzi w  
j. angielskim i polskim.

dziękujemy za pomoc w sprzą-
taniu kościoła tym, którzy w miniony piątek 
brali w nim udział. Zapraszamy do udziału w 
tej posłudze dla naszej Wspólnoty Parafialnej. 

śluby zakonne W niedzielę 8 kwietnia na Eucharystii o godz. 19.30 o. Bogdan 
Leśniak złoży uroczystą profesję zakonną. Serdecznie zapraszamy parafian do uczestnictwa w 
tym ważnym dla Niego wydarzeniu.

święto wspólnoty 13-14.04 odbedzie się święto Wspólnoty u Przyjaciela. Jest to spot-
kanie otwarte dla wszystkich. W tym roku naszymi gośćmi będą o. Paweł Sawiak SJ ze Wspól-
noty Mocni w Duchu oraz Jakub Tomalak z Kalisza. Więcej informacji i zapisy na stronie  
www.stignatius.pl oraz u Kasi 07424 218413.

zmiana Zgodnie z decyzją o. Prowincjała prowincji Brytyjskiej Towarzystwa Jezusowego, 
z końcem miesiąca sierpnia w naszej Wspólnocie Parafialnej nastąpi zmiana proboszcza. Ojciec 
David Smolira został skierowany do nowych zadań. Pamiętajmy o Nim w modlitwie.  

Zaczynamy dziś Wielki Tydzień, czas przygotowania do największego wydarzenia w roku litur-
gicznym. Jednak kiedy pomyślimy o tym jak o wydarzeniu, które zmieniło bieg świata, to zdamy 
sobie sprawę, że oto zaczynamy przygotowania do świętowania najważniejszych chwil w historii 
ludzkości. 
Niedziela Palmowa, następnie trzy dni przygotowania, i poźniej Wielki Czwartek, Wielki Piątek 
i Sobota. Możemy mieć wrażenie, że nasze życie zacznie się koncentrować w kierunku Kościoła. 
To jednak nie wszystko. Nie będziemy “przychodzić do kościoła“, ale chcemy razem z całą naszą 
wspólnotą świętować wielkie przejście ze śmierci do życia, z ciemności do światła, z niewoli do 
wolności, ze smutku do radości. 
Pozwólmy sobie i Jezusowi przeprowadzić nas przez ten czas. Skorzystajmy ile możemy. Może 
wydarzyć się coś wielkiego i niespodziewanego. Tak jak uczniowie nie spodziewali się i nie mo-
gli odpowiednio przygotować się do wydarzeń z życia Jezusa, tak i my nie starajmy się przygo-
tować, ale starajmy się być z Jezusem, towarzyszyć Mu. Jeśli będziemy z Nim w czasie Jego męki, 
będziemy z Nim w czasie Jego zmartwychwstania.

o. Mateusz Konopiński SJ


