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Każdego dnia jesteśmy zaproszeni do togo, by „bardziej”, 
bardziej kochać, bardziej się wsłuchiwać w drugiego, 
bardziej rozumieć siebie, bardziej być wdzięcznymi. 
Wezwanie to jest przynagleniem, by się nawrócić, by cały 
czas przemieniać swoje myślenie i tym samym żyć pełnią 
życia.

NAWRÓĆ SIĘ

Liturgia Słowa
Pierwsze Czytanie (Wj 3, 1-8a. 13-15)
Mojżesz pasł owce teścia swego Jetry, kapłana 
Madianitów; zawiódł pewnego razu owce w 
głąb pustyni i przyszedł do góry Bożej Horeb. 
Wtedy ukazał mu się anioł Pana w płomie-
niu ognia w środku krzewu. Mojżesz widział, 
jak krzew płonął ogniem, a nie spłonął od 
niego. Rzekł wtedy Mojżesz: «Zbliżę się, aby 
ujrzeć lepiej to niezwykłe zjawisko, dlaczego 
krzew się nie spala». Gdy zaś Pan ujrzał, że 
Mojżesz się zbliżał, aby lepiej mógł ujrzeć, 
zawołał doń Bóg: «Mojżeszu, Mojżeszu!». 
On zaś odpowiedział: «Oto jestem». Rzekł 
mu: «Nie zbliżaj się tu. Zdejm sandały z nóg, 
gdyż miejsce, na którym stoisz, jest ziemią 
świętą». Powiedział jeszcze Pan: «Jestem Bo-
giem ojca twego, Bogiem Abrahama, Bogiem 
Izaaka i Bogiem Jakuba». Mojżesz zasłonił 
twarz, bał się bowiem ujrzeć Boga. Pan mó-
wił: «Dosyć napatrzyłem się na udrękę ludu 
mego w Egipcie i nasłuchałem się narzekań 
jego na ciemięzców, znam tedy dobrze jego 
uciemiężenie. Zstąpiłem, aby go wyrwać z 
jarzma egipskiego i wyprowadzić z tej ziemi 
do ziemi żyznej i przestronnej, do ziemi, któ-
ra opływa w mleko i miód». Mojżesz zaś rzekł 
Bogu: «Oto pójdę do synów Izraela i powiem 
im: „Bóg ojców naszych posłał mię do was”. 
Lecz gdy oni mnie zapytają, jakie jest Jego 
imię, to cóż im mam powiedzieć?». Odpo-
wiedział Bóg Mojżeszowi: «Ja jestem, który 
jestem». I dodał: «Tak powiesz synom Izra-
ela: „Ja jestem posłał mię do was”». Mówił 
dalej Bóg do Mojżesza: «Tak powiesz synom 
Izraela: Pan, Bóg ojców waszych, Bóg Abra-
hama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba przysłał mnie 
do was. To jest imię moje na wieki i to jest 
moje zawołanie na najdalsze pokolenia».

Czytania na następną niedzielę
Czwarta Niedziela Wielkiego Postu
Pierwsze czytanie: Joz 5, 9a. 10-12
Psalm: Ps 34
Drugie czytanie: 2 Kor 5, 17-21
Ewangelia: Łk 15, 1-3. 11-32

chwała tobie, słowo boże
Pan mówi: Nawracajcie się,
bliskie jest Królestwo niebieskie.
chwała tobie, słowo boże
Ewangelia ( Łk 13, 1-9) 
W tym czasie przyszli niektórzy i donieśli Je-
zusowi o Galilejczykach, których krew Piłat 
zmieszał z krwią ich ofiar. Jezus im odpo-
wiedział: «Czyż myślicie, że ci Galilejczycy 
byli większymi grzesznikami niż inni miesz-
kańcy Galilei, że to ucierpieli? Bynajmniej, 
powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, 
wszyscy podobnie zginiecie. Albo myślicie, 
że owych osiemnastu, na których zwaliła 
się wieża w Siloe i zabiła ich, było większy-
mi grzesznikami niż inni mieszkańcy Jero-
zolimy? Bynajmniej, powiadam wam; lecz 
jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo 
zginiecie». I opowiedział im następującą 
przypowieść: «Pewien człowiek miał drzewo 
figowe zasadzone w swojej winnicy; przy-
szedł i szukał na nim owoców, ale nie zna-
lazł. Rzekł więc do ogrodnika: „Oto już trzy 
lata, odkąd przychodzę i szukam owocu na 
tym drzewie figowym, a nie znajduję. Wytnij 
je: po co jeszcze ziemię wyjaławia?” Lecz on 
mu odpowiedział: „Panie, jeszcze na ten rok 
je pozostaw; ja okopię je i obłożę nawozem; 
może wyda owoc. A jeśli nie, w przyszłości 
możesz je wyciąć”».Drugie czytanie  (1 Kor 10, 1-6. 10-12)

Nie chciałbym, bracia, żebyście nie wiedzieli, 
że nasi ojcowie wszyscy co prawda zostawali 
pod obłokiem, wszyscy przeszli przez morze 
i wszyscy byli ochrzczeni w imię Mojżesza, 
w obłoku i w morzu; wszyscy też spożywa-
li ten sam pokarm duchowy i pili ten sam 
duchowy napój. Pili zaś z towarzyszącej im 

Ps 103
Ref: Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia.

duchowej skały, a skałą był Chrystus. Lecz 
w większości z nich nie upodobał sobie Bóg; 
polegli bowiem na pustyni. Stało się zaś to 
wszystko, by mogło posłużyć za przykład 
dla nas, iżbyśmy nie byli skłonni do złego, 
jak oni zła pragnęli. Nie szemrajcie, jak nie-
którzy z nich szemrali i zostali wytraceni 
przez dokonującego zagłady. A wszystko to 
przydarzyło się im jako zapowiedź rzeczy 
przyszłych, spisane zaś zostało ku poucze-
niu nas, których dosięga kres czasów. Niech 
przeto ten, komu się zdaje, że stoi, baczy, aby 
nie upadł.



Papież Franciszek poprosił kościoły i parafie, żeby w czasie Wielkiego Postu przeprowadziły 
dwudziestoczterogodzinną adorację Najświętszego Sakramentu wraz z możliwością spowiedzi.
Gorąco zapraszamy na to wydarzenie wszystkich naszych parafian. Wraz z innymi wspólnota-
mi naszej parafii chcemy Was zaprosić, abyście ofiarowali swój czas, być może przerwali nocny 
odpoczynek, aby modlić się o Boże Miłosierdzie szczególnie dla tych, którzy go potrzebują. W 
naszym kościele chcemy poszczególne godziny ofiarować w intencji konkretnych grup ludzi. 

Odwiedziny chorych w każdy  
I piątek miesiąca. Jest to dla nich możliwość 
spowiedzi i przyjęcia Komunii świętej. Zaintere-
sowanych prosimy o kontakt. Jeśli jest taka po-
trzeba, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu 
odwiedzamy również chorych w szpitalu.

Witamy wszystkich przybyłych 
do naszego kościoła i do naszej wspólnoty 
parafialnej! Parafia św. Ignacego, to mie-
jsce, 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

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.

Kolekta w poprzednią niedzielę 
wyniosła £1088,17. Wszystkim serdecznie 
dziękujemy za złożone ofiary. 

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

Intencje mszalne i formularze zgłoszeniowe przed 
spotkaniem w kancelarii po każdej Mszy św.  

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

droga krzyżowa W najbliższy piątek (4.3) Droga Krzyżowa z udziałem dzieci.  

dziękczynienie za sakrament mał-
żeństwa dla par świętujących  10., 25., 40., 50. 
i 60. rocznicę ślubu sakramentalnego odbędzie 
się w czasie Eucharystii pod przewodnictwem 
kardynała w sobotę 14 maja o godz. 15.00 w ka-
tedrze Westminster. Jeśli obchodzą Państwo w 
roku 2016 jedną z wyżej wymieniony rocznic i 
chcielibyście uczestniczyć w tej uroczystości, to 
proszę zgłosić się do sekretarki parafialnej Judy 
do 7 marca. Proszę podać swoje imiona i nazwi-
sko, adres pocztowy oraz adres e-mail, datę ślu-
bu i numer telefonu.

Kalendarz liturgiczny
4 marca (piątek)
Św. Kazimierza Królewicza

gość niedzielny mały i duży  
do kupienia przy wyjściu z kościoła za £1,50. 

Msze święte po polsku 
w każdą niedzielę:

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

rekolekcje wielkopostne 
zatytułowane: Bóg jest (prze)dziwny, po-
prowadzi o. Roman Groszewski, jezu-
ita. Rozpocznają się dziś, w niedzielę 28.02  
i potrwają do środy 2.03. Dodatkowe spotkanie 
dla dzieci w niedzielę zaraz po Mszy o godz. 
13.30. W poniedziałek 29.02 nauka rekolekcyj-
na i możliwość spowiedzi. Spotkania w dni po-
wszednie będą rozpoczynały się o godz. 19.30. 

24h 
dla pana 

biuletyn z programem wydarzeń na 
Wielki Post jest dostępny z tyłu kościoła.

cafod W poprzednią niedzielę na cele 
misyjne zebraliśmy  £913.97. Dziękujemy za 
złożone ofiary.

viii warsztaty muzyczne prowadzone przez P. Bębenka, H. Kowalskie-
go i P. Pałkę odbędą się 11 – 13.03 w kościele na Devonia Road (N1 8JJ). Zapisy do 5.03 u Justyny  
Masłowskiej: justys.maslowska@gmail.com lub Eweliny Pratko: evelek@wp.pl. Koszt udziału 
w warsztatach £20. Bieżące informacje na facebooku: „Warsztaty Muzyki Liturgicznej UK”.

nadzwyczajni szafarze 
Najświętszego Sakramentu, którzy obec-
nie pełnią tę posługę w naszym koście-
le zaproszeni są na Eucharystię i spo-
tkanie formacyjne w czwartek, 3 marca  
o 19.30 do małej kaplicy.

ADORACJA  
NAJŚWIĘTSZEGO  SAKRMAENTU

 Od piątku 4.03 g. 10:00 do soboty 5.03 g. 10:00

PROGRAM:

Adoracja rozpocznie się w piątek 4.03 o godz. 10.00 Mszą św. (eng), następnie odbędzie się 
całodzienna adoracja, tak jak w każdy piątek Roku Miłosierdzia do godz. 18.30. 
18:30 Msza św. (eng), 
19:00 Droga Krzyżowa (eng), 
20:00 Droga Krzyżowa (pl), 
21:00 Wystawienie Najświętszego Sakramentu, śpiew, czytanie Słowa Bożego, refleksja, 
adoracja, możliwość spowiedzi (całość pl i eng)
22:00 Godzina modlitw za tych, którzy stracili wiarę
23:00 Godzina modlitw za psychicznie chorych, Litania do Miłosierdzia Bożego,
24:00 Godzina modlitw za uchodźców
1:00 Godzina modlitw za naszą parafię, różaniec
2:00 Godzina modlitw za ofiary i tych, którzy poddali się lub decydują o aborcji
3:00 Godzina modlitw za ofiary handlu ludźmi
4:00 Godzina modlitw za naszych nieprzyjaciół, różaniec (4:15-5:00 możliwość spowiedzi pl i eng)
5:00 Godzina modlitw za zmarłych
6:00 Godzina modlitw za bezdomnych
7:00 Godzina modlitw za rodziny
8:00 Godzina modlitw za chorych, obrzęd namaszczenia chorych
9:00 Godzina modlitw za tych, którzy nie mogą wyjść z domu, (możliwość spowiedzi pl i eng)
10:00 Msza św. (pl i eng)

W czasie całego czuwania potrzebujemy waszej pomocy, listy wywieszone są z tyłu kościoła. 
Przez całą noc dostępne będą kawa, herbata oraz ciepła przekąska. 


