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Doświadczenie chwały Bożej jest efektem 
wiary w Jezusa, który przynosi słowa uko-
jenia, który nieustannie oddaje się nam, 
byśmy mogli doświadczać Jego troski. 

CHWAŁA BOŻA

Liturgia Słowa
Pierwsze Czytanie (Ez 37, 12-14)
Tak mówi Pan Bóg: «Oto otwieram wasze 
groby i wydobywam was z grobów, ludu 
mój, i wiodę was do kraju Izraela, i pozna-
cie, że Ja jestem Pan, gdy wasze groby otwo-
rzę i z grobów was wydobędę, ludu mój. 
Udzielę wam mego ducha, byście ożyli, i 
powiodę was do kraju waszego, i poznacie, 
że Ja, Pan, to powiedziałem i wykonam» – 
mówi Pan Bóg.

Chwał Tobie Słowo Boże
Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem,
kto we Mnie wierzy, nie umrze na wieki.
Chwała Tobie Słowo Boże

Ps 130
Bóg Zbawicielem, pełnym miłosierdzia

Ewangelia (j 11, 1-45) wersja krótsza

Siostry Łazarza posłały do Jezusa wiado-
mość: «Panie, oto choruje ten, którego 
Ty kochasz». Jezus, usłyszawszy to, rzekł: 
«Choroba ta nie zmierza ku śmierci, ale 
ku chwale Bożej, aby dzięki niej Syn Boży 
został otoczony chwałą». A Jezus miłował 
Martę i jej siostrę, i Łazarza. Gdy posły-
szał o jego chorobie, pozostał przez dwa 
dni tam, gdzie przebywał. Dopiero potem 
powiedział do swoich uczniów: «Chodźmy 

Drugie czytanie  (Rz 8, 8-11)
Bracia: Ci, którzy według ciała żyją, Bogu 
podobać się nie mogą. Wy jednak nie ży-
jecie według ciała, lecz według Ducha, 
jeśli tylko Duch Boży w was mieszka.
Jeżeli zaś ktoś nie ma Ducha Chrystusowego, 
ten do Niego nie należy. Skoro zaś Chrystus 
w was mieszka, ciało wprawdzie podlega 
śmierci ze względu na skutki grzechu, duch 
jednak ma życie na skutek usprawiedliwie-
nia. A jeżeli mieszka w was Duch Tego, 
który Jezusa wskrzesił z martwych, to Ten, 
co wskrzesił Chrystusa Jezusa z martwych, 
przywróci do życia wasze śmiertelne ciała 
mocą mieszkającego w was swego Ducha.

znów do Judei». Kiedy Jezus tam przybył, za-
stał Łazarza już od czterech dni spoczywają-
cego w grobie. Kiedy więc Marta dowiedziała 
się, że Jezus nadchodzi, wyszła Mu na spotka-
nie. Maria zaś siedziała w domu. Marta więc 
rzekła do Jezusa: «Panie, gdybyś tu był, mój 
brat by nie umarł. Lecz i teraz wiem, że Bóg 
da Ci wszystko, o cokolwiek byś prosił Boga». 
Rzekł do niej Jezus: «Brat twój zmartwych-
wstanie». Marta Mu odrzekła: «Wiem, że po-
wstanie z martwych w czasie zmartwychwsta-
nia w dniu ostatecznym». Powiedział do niej 
Jezus: «Ja jestem zmartwychwstaniem i ży-
ciem. Kto we Mnie wierzy, to choćby umarł, 
żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, 
nie umrze na wieki. Wierzysz w to?» Odpo-
wiedziała Mu: «Tak, Panie! Ja mocno wierzę, 
że Ty jesteś Mesjasz, Syn Boży, który miał 
przyjść na świat». Jezus wzruszył się w duchu, 
rozrzewnił i zapytał: «Gdzie go położyliście?» 
Odpowiedzieli Mu: «Panie, chodź i zobacz!» 
Jezus zapłakał. Żydzi więc mówili: «Oto jak 
go miłował!» Niektórzy zaś z nich powiedzie-
li: «Czy Ten, który otworzył oczy niewidome-
mu, nie mógł sprawić, by on nie umarł?» A Je-
zus, ponownie okazując głębokie wzruszenie, 
przyszedł do grobu. Była to pieczara, a na niej 
spoczywał kamień. Jezus powiedział: «Usuń-
cie kamień!» Siostra zmarłego, Marta, rzekła 
do Niego: «Panie, już cuchnie. Leży bowiem 
od czterech dni w grobie». Jezus rzekł do 
niej: «Czyż nie powiedziałem ci, że jeśli uwie-
rzysz, ujrzysz chwałę Bożą?» Usunięto więc 
kamień. Jezus wzniósł oczy do góry i rzekł: 
«Ojcze, dziękuję Ci, że Mnie wysłuchałeś. Ja 
wiedziałem, że Mnie zawsze wysłuchujesz. 
Ale ze względu na otaczający Mnie tłum to 
powiedziałem, aby uwierzyli, że Ty Mnie po-
słałeś». To powiedziawszy, zawołał donośnym 
głosem: «Łazarzu, wyjdź na zewnątrz!» I wy-
szedł zmarły, mając nogi i ręce przewiązane 
opaskami, a twarz jego była owinięta chustą. 
Rzekł do nich Jezus: «Rozwiążcie go i pozwól-
cie mu chodzić». Wielu zatem spośród Żydów 
przybyłych do Marii, ujrzawszy to, czego Je-
zus dokonał, uwierzyło w Niego.



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 
£692.70, wszystkim serdecznie dziękujemy za 
złożone ofiary.
Na rzecz dzieci nienarodzonych zebraliśmy 
£543.30. Bardzo dziękujemy za wsparcie tej ini-
cjatywy!

Msze święte po polsku 
w każdą niedzielę:

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

6.04 19:30 – Nadzwyczajni Szafarzekubek żebraka Nasza wielkopostna akcja dobiega końca. W przyszłą niedzielę 
chcemy to wszystko, co udało nam się zebrać przez okres Wielkiego Postu ofiarować Panu 
Bogu, jako owoc naszej modlitwy, postu i jałmużny. Kubki będą zbierane przed Mszami 
świętymi w j. polskim. Przypomnijcie o zabraniu kubków Waszym znajomym i dzieciom. 
Mamy nadzieję, że z pośród prawie 600 kubków wróci do nas zdecydowana większość! 

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.

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

„wspólnota u przyjaciela”  
w poniedziałek (3.4) o godz. 19:30, zapraszamy 
na wspólną modlitwę do Starego Refektarza. 

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

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 sobotę 
8.04 o godz. 16.30 do 19.30. W tym czasie bę-
dzie spotkanie dla dzieci. W poniedziałek 10.04 
o godz. 19.30 zapraszamy na nabożeństwo po-
jednania prowadzone przez ojca rekolekcjonistę. 

zmiana tajemnic różańca 
dziś, w niedzielę po Mszy św. wieczornej. Zapra-wieczornej. Zapra-
szamy wszystkich, którzy chcą się dołączyć do 
Róży różańcowej.

pierwszy piątek miesiąca 
Adoracja Najświętszego Sakramentu  od  10:30 do 
18.30. Możliwość spowiedzi w języku polskim w 
poniedziałek 11.04 i w każdą niedzielę.

nadzwyczajni szafarze 
Najświętszego Sakramentu, którzy pełnią tę 
posługę, zaproszeni są na Mszę św. i spotkanie 
w czwartek, 6.4 o godz. 19.30 do małej kaplicy.

sprzątanie kościoła
w piątek (7.4) po Drodze Krzyżowej o  godz. 
20:00. Jako wspólnota Polaków jesteśmy 
odpowiedzialni za sprzątanie naszego kościoła. 
Zapraszamy do włączenia się w  dbanie o 
wspólne dobro.

kurs przedmałżeński
odbędzie się w niedziele 30.4 i 7.05 od godz. 9.00 do 20.00 Będzie on prowadzony metodą 
warszatową. Zapisy  i więcej informacji u animatorów: Katarzyny i Jakuba Chrobasików (tel: 
07403402400) oraz u duszpasterza.

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

W najbliższym czasie kancelaria będzie nieczynna:
w Wielki Piątek 14.04 oraz w czwartek 20.04 i 
piątek 21.04. Intencje mszalne i formularze zgło-
szeniowe przed spotkaniem w kancelarii, po 
każdej Mszy św. W sprawach pilnych prosimy o 
kontakt e-mailowy lub telefoniczny.   

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

sprzątanie terenu wokół kościoła 
Wszystkich, którzy mogliby pomóc zapraszamy w sobotę 8.04 o godz. 13.00. 

wielki tydzień rozpoczynamy Niedzielą Palmową (9.04). Ekumeniczna proce-
sja 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. W Wielki Czwartek Liturgia Wie-
czerzy 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). Szczegółowy program godzin litur-
gii, spowiedzi, święcenia pokarmów będzie dostępny w przyszłą niedzielę oraz na stronie www.

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

rada duszpasterstwa 
odbędzie się 4 kwietnia o 19.30. Wszelkie sugestie są mile widziane. Można je przekazywać drogą 
elektroniczną bądź bezpośrednio do duszpasterzy. 


