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Światło pozwala mam widzieć, ale tylko 
Chrystus, lekarz naszych serc i Światło 
Świata pozwala nam widzieć świat z Bożej 
perspektywy. 

ŚWIATŁO ŚWIATA

Liturgia Słowa
Pierwsze Czytanie (1Sm 16, 1b. 6-7. 10-13)
Pan rzekł do Samuela: «Napełnij oliwą twój 
róg i idź: Posyłam cię do Jessego Betlejemi-
ty, gdyż między jego synami upatrzyłem so-
bie króla». Kiedy przybył, spostrzegł Eliaba 
i powiedział: «Z pewnością przed Panem 
jest jego pomazaniec». Pan jednak rzekł do 
Samuela: «Nie zważaj ani na jego wygląd, 
ani na wysoki wzrost, gdyż odsunąłem go, 
nie tak bowiem, jak człowiek widzi, widzi 
Bóg, bo człowiek widzi to, co dostępne dla 
oczu, a Pan widzi serce». I Jesse przedstawił 
Samuelowi siedmiu swoich synów, lecz Sa-
muel oświadczył Jessemu: «Nie ich wybrał 
Pan». Samuel więc zapytał Jessego: «Czy 
to już wszyscy młodzieńcy? » Odrzekł: 
«Pozostał jeszcze najmniejszy, lecz on pa-
sie owce». Samuel powiedział do Jessego: 
«Poślij po niego i sprowadź tutaj, gdyż nie 
rozpoczniemy uczty, dopóki on nie przyj-
dzie». Posłał więc i przyprowadzono go: 
był on rudy, miał piękne oczy i pociągają-
cy wygląd. Pan rzekł: «Wstań i namaść go, 
to ten». Wziął więc Samuel róg z oliwą i 
namaścił go pośrodku jego braci. Od tego 
dnia duch Pański opanował Dawida.

Chwał Tobie Słowo Boże
Ja jestem światłością świata,
kto idzie za Mną, będzie miał światło życia.
Chwała Tobie Słowo Boże

Ps 23
Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego

Ewangelia (j 9, 1-41) wersja krótsza
Jezus, przechodząc, ujrzał pewnego czło-
wieka, niewidomego od urodzenia. Splunął 
na ziemię, uczynił błoto ze śliny i nałożył 
je na oczy niewidomego, i rzekł do niego: 
«Idź, obmyj się w sadzawce Siloam» – co 
się tłumaczy: Posłany. On więc odszedł, 
obmył się i wrócił, widząc. A sąsiedzi i ci, 
którzy przedtem widywali go jako żebraka, 
mówili: «Czyż to nie jest ten, który siedzi i 
żebrze?» Jedni twierdzili: «Tak, to jest ten», 
a inni przeczyli: «Nie, jest tylko do tamtego 
podobny». On zaś mówił: «To ja jestem». 
Zaprowadzili więc tego człowieka, niedaw-
no jeszcze niewidomego, do faryzeuszów. 
A tego dnia, w którym Jezus uczynił bło-
to i otworzył mu oczy, był szabat. I znów 
faryzeusze pytali go o to, w jaki sposób 
przejrzał. Powiedział do nich: «Położył mi 
błoto na oczy, obmyłem się i widzę». Nie-
którzy więc spośród faryzeuszów rzekli: 
«Człowiek ten nie jest od Boga, bo nie za-
chowuje szabatu». Inni powiedzieli: «Ale w 
jaki sposób człowiek grzeszny może czynić 
takie znaki?» I powstał wśród nich rozłam. 
Ponownie więc zwrócili się do niewido-
mego: «A ty, co o Nim mówisz, jako że ci 
otworzył oczy?» Odpowiedział: «To pro-
rok». Rzekli mu w odpowiedzi: «Cały uro-
dziłeś się w grzechach, a nas pouczasz?» I 
wyrzucili go precz. Jezus usłyszał, że wy-
rzucili go precz, i spotkawszy go, rzekł do 
niego: «Czy ty wierzysz w Syna Człowie-
czego?» On odpowiedział: «A któż to jest, 
Panie, abym w Niego uwierzył?» Rzekł do 
niego Jezus: «Jest nim Ten, którego widzisz 
i który mówi do ciebie». On zaś odpowie-
dział: «Wierzę, Panie!» i oddał Mu pokłon.

Drugie czytanie  (Ef 5, 8-14)
Bracia: Niegdyś byliście ciemnością, lecz te-
raz jesteście światłością w Panu: postępuj-
cie jak dzieci światłości. Owocem bowiem 
światłości jest wszelka prawość i sprawiedli-
wość, i prawda. Badajcie, co jest miłe Panu. 
I nie miejcie udziału w bezowocnych uczyn-
kach ciemności, a raczej piętnując je, nawra-
cajcie tamtych. O tym bowiem, co się u nich 
dzieje po kryjomu, wstyd nawet mówić. 
Natomiast wszystkie te rzeczy, gdy są pięt-
nowane, stają się jawne dzięki światłu, bo 
wszystko, co staje się jawne, jest światłem. 
Dlatego się mówi: «Zbudź się, o śpiący, i po-
wstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus».

Czytania na następną niedzielę
V Niedziela Wielkiego Postu
Pierwsze czytanie: Ez 37, 12-14
Psalm: Ps 130
Drugie czytanie: Rz 8, 8-11
Ewangelia: J 11, 1-45 



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 
£909.41, wszystkim serdecznie dziękujemy za 
złożone ofiary.

Msze święte po polsku 
w każdą niedzielę:

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

kubek 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. 

„Nie tak bowiem człowiek widzi, jak widzi Bóg, bo człowiek patrzy na to, co widoczne dla 
oczu, Pan natomiast patrzy na serce”. Powyższy cytat z Pierwszej Księgi Samuela mówi o 
wyborze Dawida na króla Izraela. Ukazuje on, że ludzkie spojrzenie nie zawsze jest tożsame 
z Bożym widzeniem. Bóg jest zaskakujący, ponieważ odsłania nasze ograniczone postrze-
ganie otaczającej nas rzeczywistości. Uczy nas przekraczania schematów naszego myślenia. 
Ponadto Boże spojrzenie przenika wszystko swoją miłością i nadaje wszystkiemu głębszy 
sens i wartość, których człowiek zazwyczaj, poprzez swą naturalną ograniczoność i grzesz-
ność, nie dostrzega. Bóg patrzy na wnętrze człowieka, a znając go wie, jakie myśli, pragnie-
nia, intencje i odczucia kryją się w jego sercu. 
Można powiedzieć, że każdy z nas jest dotknięty duchową ślepotą. Nie mamy pełnego oglą-
du sytuacji i dlatego w ocenie innych kierujemy się zazwyczaj pozorami. Zwracamy uwagę 
na rzeczy zewnętrzne, nieistotne, które jawią się jako coś pięknego, atrakcyjnego i pociąga-
jącego. 
Patrząc na historię Kościoła możemy dostrzec że ci, którzy odegrali w nim szczególną rolę, 
jak np.: św. Jan Vianney, św. Katarzyna ze Sieny, św. Faustyna, po ludzku nie byliby wybrani 
do dzieł, których dokonali. A zatem, nie tak człowiek widzi, jak widzi Bóg! Dzisiejsza Ewan-
gelia pokazuje nam gdzie szukać uzdrowienia ślepoty naszego serca. Prawdziwe uzdrowie-
nie dokonuje się w spotkaniu z Jezusem. On sam mówi, że przyszedł, abyśmy przejrzeli. 
Pan Jezus mocą swojej miłości wyzwala nas z grzechów, które ograniczają nasze spojrzenie i 
pozwala nam poznawać rzeczywistość taką, jaka ona jest naprawdę. Wówczas mniej boimy 
się trudnej prawdy o sobie, dlatego też bez osądu, w pokorze i miłości patrzymy na drugiego 
człowieka. W czym przejawia się moja ślepota? Jakie sprawy w miom życiu wymagają przej-
rzenia, uzdrowienia i dotyku Jezusa? 

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.

„wspólnota u przyjaciela”  
w poniedziałek (27.3) o godz. 19:30, zapraszamy 
na wspólną Eucharytię i modlitwę do Kościoła. 

o. Bogdan Leśniak SJ

schola i ministranci Spo-
tkanie dla dziewcząt i chłopców odbędzie się w 
sobotę 1 kwietnia o godzinie 14.15–15.30. Chce-
my formować grupę scholi dla dziewcząt oraz 
rozwijać i formować chłopców w liturgicznej 
służbie ołtarza. 

droga krzyżowa w każdy piątek Wielkiego Postu o godzinie 20:00. Rozważania 
bedą przygotowane przez wspólnoty działające przy naszym Duszpasterstwie. W najbliższy piątek 
(31.3) nabożeństwo poprowadzi Wspólnota u Przyjaciela.  

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

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. 

divine mercy group to gru-
pa, za którą od tego roku odpowiedzialny jest  
o. Bogdan. Spotykanie odbędzie się we wtorek 
28.03. i rozpocznie się Mszą św. o godz. 18.30 
w kościele. Po Mszy św. zapraszamy na nabo-
żeństwo ku czci Bożego Miłosierdzia w j. angiel-
skim, polskim i hiszpańskim.

zmiana tajemnic różańca 
w przyszłą niedzielę po Mszy św. wieczornej. Za-wieczornej. Za-
praszamy wszystkich, którzy chcą się dołączyć do 
Róży różańcowej.

manresa to propozycja spotkań dla osób zainteresowanych duchowością ignacjąńską. 
Poznawanie życia i duchowości św. Ignacego z Loyoli może być pomocą w przeżywaniu 
codzienności lub w przygotowaniu do rekolekcji ignacjańskich. Najbliższe spotkanie prowadzo-lub w przygotowaniu do rekolekcji ignacjańskich. Najbliższe spotkanie prowadzo-
ne przez o. Bogdana odbędzie się w środę (29.03) o godz. 20.00 w Domu Parafilanym.


