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Świadomość pragnień to jednocześnie 
zgoda na ciągłe zmiany w życiu. Jezus pra-
gnie bezustannie zmieniającej się, dyna-
micznej relacji z nami. 

DAJ MI PIĆ

Liturgia Słowa
Pierwsze Czytanie (Wj 17, 3-7)
Synowie Izraela rozbili obóz w Refidim, 
a lud pragnął tam wody i dlatego szemrał 
przeciw Mojżeszowi i mówił: «Czy po to 
wyprowadziłeś nas z Egiptu, aby nas, na-
sze dzieci i nasze bydło wydać na śmierć z 
pragnienia?» Mojżesz wołał wtedy do Pana, 
mówiąc: «Co mam uczynić z tym ludem? 
Niewiele brakuje, a ukamienują mnie!» Pan 
odpowiedział Mojżeszowi: «Wyjdź przed 
lud, a weź z sobą kilku starszych Izraela. 
Weź w rękę laskę, którą uderzyłeś w Nil, i 
idź. Oto Ja stanę przed tobą na skale, na Ho-
rebie. Uderzysz w skałę, a wypłynie z niej 
woda, i lud zaspokoi swe pragnienie». Moj-
żesz uczynił tak na oczach starszyzny izra-
elskiej. I nazwał to miejsce Massa i Meriba, 
ponieważ tutaj kłócili się Izraelici i Pana 
wystawiali na próbę, mówiąc: «Czy Pan jest 
rzeczywiście wśród nas, czy też nie?»

Chwał Tobie Słowo Boże
Panie, Ty jesteś prawdziwie Zbawicielem świata;
daj nam wody żywej, abyśmy nie pragnęli.
Chwała Tobie Słowo Boże

Ps 95
Ref: Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie

Ewangelia (j 4, 5-42) fragment
Jezus przybył do miasta samarytańskie-
go zwanego Sychar, w pobliżu pola, które 
dał Jakub synowi swemu, Józefowi. Było 
tam źródło Jakuba. Jezus zmęczony drogą 
siedział sobie przy źródle. Było to około 
szóstej godziny. Wówczas nadeszła kobie-
ta z Samarii, aby zaczerpnąć wody. Jezus 
rzekł do niej: «Daj Mi pić!» Jego uczniowie 
bowiem udali się przedtem do miasta, by 
zakupić żywności. Na to rzekła do Niego 
Samarytanka: «Jakżeż Ty, będąc Żydem, 
prosisz mnie, Samarytankę, bym Ci dała 
się napić? » Żydzi bowiem i Samarytanie 
unikają się nawzajem. Jezus odpowiedział 
jej na to: «O, gdybyś znała dar Boży i wie-
działa, kim jest Ten, kto ci mówi: „Daj Mi 
się napić”, to prosiłabyś Go, a dałby ci wody 
żywej». Powiedziała do Niego kobieta: 
«Panie, nie masz czerpaka, a studnia jest 
głęboka. Skądże więc weźmiesz wody ży-
wej? Czy Ty jesteś większy od ojca naszego, 
Jakuba, który dał nam tę studnię, i on sam 
z niej pił, i jego synowie, i jego bydło?» W 
odpowiedzi na to rzekł do niej Jezus: «Każ-
dy, kto pije tę wodę, znów będzie pragnął. 
Kto zaś będzie pił wodę, którą Ja mu dam, 
nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, 
którą Ja mu dam, stanie się w nim źródłem 
tryskającym ku życiu wiecznemu». Rzekła 
do Niego kobieta: «Panie, daj mi tej wody, 
abym już nie pragnęła i nie przychodziła tu 
czerpać«. [...]

Drugie czytanie  (Rz 5, 1-2. 5-8)
Bracia: Dostąpiwszy usprawiedliwienia 
dzięki wierze, zachowajmy pokój z Bogiem 
przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa; dzię-
ki Niemu uzyskaliśmy na podstawie wiary 
dostęp do tej łaski, w której trwamy, i chlu-
bimy się nadzieją chwały Bożej. A nadzieja 
zawieść nie może, ponieważ miłość Boża 
rozlana jest w sercach naszych przez Ducha 
Świętego, który został nam dany. Chrystus 
bowiem umarł za nas, jako za grzeszników, 
w oznaczonym czasie, gdy jeszcze byliśmy 
bezsilni. A nawet za człowieka sprawiedli-
wego podejmuje się ktoś umrzeć tylko z naj-
większą trudnością. Chociaż może jeszcze 
za człowieka życzliwego odważyłby się ktoś 
ponieść śmierć. Bóg zaś okazuje nam swoją 
miłość właśnie przez to, że Chrystus umarł 
za nas, gdy byliśmy jeszcze grzesznikami.

Czytania na następną niedzielę
IV Niedziela Wielkiego Postu
Pierwsze czytanie: 1Sm 16, 1b. 6-7. 10-13
Psalm: Ps 23
Drugie czytanie: Ef 5, 8-14
Ewangelia: J 9, 1-41 



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

Kolekta z poprzedniej niedzieli wyniosła 
£782.82, wszystkim serdecznie dziękujemy za 
złożone ofiary.

Msze święte po polsku 
w każdą niedzielę:

13:30 – Msza z udziałem dzieci 
19:30 – Msza wieczornakubek żebraka to nasza akcja 

wielkopostna, która może nam pomóc w do-
brym przygotowaniu do świąt Wielkanoc-
nych. Kubki wraz z instrukcją są jeszcze do 
odebrania po Mszach św. w zakrystii. 

Liturgia Słowa w tę niedzielę pokazuje nam dwa piękne przykłady przejścia ze śmierci do 
życia. Pierwszy z Księgi Wyjścia, to część historii Izraela, który po latach niewoli, uczy się 
żyć w wolności. Zniewoleni ludzie, pomimo bólu, cierpień i wyzysku, przyzwyczaili się do 
swojego losu. Kiedy Bóg wyprowadza ich z Egiptu muszą nauczyć się żyć na nowo.
W Ewangelii czytamy o kobiecie, która przed Jezusem otwiera swoje serce, opowiada mu 
historię swojego życia. Ta historia jest trudna, skomplikowana, ale kobieta na spotkaniu z 
Jezusem zdecydowała się powiedzieć mu ją w całości, bez ukrywania niewygodnych faktów. 
Po tej decyzji otrzymuje łaskę zrozumienia i przebaczenia. Po wielu próbach ustatkowania, 
kobieta zaczyna pragnąć prawdziwego życia, bez kłamstw.
Życie w niewoli jest ograniczone, człowiek robi to, co jest mu nakazane. To jest niesprawie-
dliwość. Ciągłe okłamywanie siebie i innych nie jest drogą do prawdziwej przemiany. Jest to 
droga, która głęboko zanurza nas w sztucznej rzeczywistości.
Nikt nie oczekuje, że nasze życie będzie idealne. Bóg umiłował nas jako grzeszników. Jeśli 
jednak chcemy postępować w zażyłości z Jezusem, to tym samym zgadzamy się, aby poka-
zał nam prawdziwą drogę relacji ze światem i sposoby wewnętrznego poznania. Po kilku 
dniach Wielkiego Postu powinniśmy zadać sobie pytania: co zrobiłem  na drodze do jedno-
ści z Chrystusem? Jak udało mi się przejść ze śmierci do życia? Pamiętajmy, że tylko bliskość 
z Jezusem Chrystusem daje nam nadzieję na wspólne z Nim zmartwychwstanie.

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.

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.

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

POMOC PRAWNA możliwa jest do 
uzyskania w każdy poniedziałek od godz.10.00 – 
11.00 pod numerem telefonu 02032870344.

Kalendarz liturgiczny
20 marca (poniedziałek):
Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca NMP
25 marca (sobota):
Uroczystość Zwiastowania Pańskiego

„wspólnota u przyjaciela”  
w poniedziałek (20.3) o godz. 19:30, zapraszamy 
na wspólne rozważanie Słowa Bożego i modlitwę. o. Mateusz Konopiński SJ

święto wspólnoty 24-25.03 odbędzie 
się święto Wspólnoty u Przyjaciela. Jest to spot-
kanie otwarte dla wszystkich. To ostatnie dni, żeby 
zapisać się na warsztaty modlitwy i śpiewu uwiel-
bienia, które rozpoczną się w piątek wieczorem. W 
sobotę od godziny 15.00 zapraszamy Was wszyst-
kich do wspólnej modlitwy, śpiewu i Eucharystię 
w Sali przy St Patrick’s Catholic Primary School,  
1  Longfield Ave, London N17 7DP (wejście od 
Blackhorse Rd). Więcej informacji i zapisy na 
stronie www.stignatius.pl oraz u Eli 07845 174508.

droga krzyżowa w każdy piątek Wielkiego Postu o godzinie 20:00. Rozważania 
bedą przygotowane przez wspólnoty działające przy naszym Duszpasterstwie. W najbliższy piątek 
(24.3) nabożeństwo poprowadzą dzieci z naszego duszpasterstwa.  

adoracja Najświętszego Sakramentu  
w piątek w naszym kościele od 10:30 do 11:30. 
Zapraszamy!

week of guided prayer to propozycja tygodniowych rekolekcji w życiu co-
dziennym, prowadzonych metodą św. Ignacego. Rekolekcje odbędą się w języku angielskim od soboty 
25.3 do soboty 1.4. Zapisy na rekolekcje są przyjmowane w zakrystii.  Szczegółowe informacje w spe-
cjalnym biuletynie. Nie jest wymagana doskonała znajomość języka angielskiego, można się umówić 
na spotkania z osobą towarzyszącą w języku polskim. 

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 
dyskusja i wspólna modlitwa. Spotkania i filmy 
w języku angielskim.

schola Osoby, które chciałyby się włączyć w przygotowanie oprawy muzycz-
nej na liturgię Wielkiego Piątku i Wigilii Paschalnej, zapraszamy na próby w każdą środę  
o godz. 19.30 do Domu Parafialnego. 

rekolekcje wielkopostne zatytułowane: Złap dystans, poprowadzi  
o. Paweł Rakowski jezuita, specjalizujący się w naukach biblijnych. Rozpoczną się one w sobo-
tę 8.04 o godz. 16.30 do 19.30. W tym czasie będzie spotkanie dla dzieci. W poniedziałek 10.04 
zapraszamy na nabożeństw pojednania prowadzone przez ojca rekolekcjonistę. 


