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W Niedzielę Palmową rozważamy uroczysty wjazd Jezusa do 
Jerozolimy. Na początku liturgii słyszymy, że jest tam radośnie 
i entuzjastycznie witany przez tłumy. Ścielą przed Nim swe 
płaszcze oraz liście palmowe i wołają: “Błogosławiony Król.” 
W Ewangelii, która wprowadza nas bezpośrednio w tajemnicę 
męki Pana, usłyszymy zaś, że to Jezus “sam siebie podaje za 
Mesjasza-Króla”.

HOSANNA NA WYSOKOŚCI

Liturgia Słowa

Pierwsze Czytanie (Iz 50, 4-7)
Pan Bóg mnie obdarzył językiem wymow-
nym, bym umiał przyjść z pomocą strudzo-
nemu przez słowo krzepiące. Każdego rana 
pobudza me ucho, bym słuchał jak ucznio-
wie. Pan Bóg otworzył mi ucho, a ja się nie 
oparłem ani się nie cofnąłem. Podałem 
grzbiet mój bijącym i policzki moje rwą-
cym mi brodę. Nie zasłoniłem mej twarzy 
przed zniewagami i opluciem. Pan Bóg mnie 
wspomaga, dlatego jestem nieczuły na obe-
lgi, dlatego uczyniłem twarz moją jak głaz i 
wiem, że wstydu nie doznam.

Czytania w czasie liturgii
Wielki Czwartek - Liturgia wieczerzy 
Pańskiej 
Pierwsze czytanie: Wj 12, 1-8. 11-14
Psalm: Ps 116
Drugie czytanie: 1 Kor 11, 23-26
Ewangelia: J 13, 1-15

Wielki Piątek - Liturgia Męki Pańskiej
Pierwsze czytanie: Iz 52, 13 - 53, 12
Psalm: Ps 31
Drugie czytanie: Hbr 4, 14-16; 5, 7-9
Ewangelia: J 18, 1 - 19, 42

Chwała Tobie, Słowo Boże
Dla nas Chrystus stał się posłuszny aż do 
śmierci, a była to śmierć na krzyżu.
Dlatego Bóg wywyższył Go nad wszystko i 
dał Mu imię, które jest ponad wszelkie imię.
Chwała Tobie, Słowo Boże

Drugie czytanie  (F l p  2 ,  6 - 1 1 )
Chrystus Jezus istniejąc w postaci Bożej, nie 
skorzystał ze sposobności, aby na równi być 
z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przy-
jąwszy postać sługi, stawszy się podobnym 
do ludzi. A w tym co zewnętrzne uznany 
za człowieka, uniżył samego siebie, stawszy 
się posłusznym aż do śmierci, i to śmierci 
krzyżowej. Dlatego też Bóg wywyższył Go 
nad wszystko i darował Mu imię ponad 
wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się 
każde kolano istot niebieskich i ziemskich, i 
podziemnych, i aby wszelki język wyznał, że 
Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga 
Ojca. ku nagrodzie, do jakiej Bóg wzywa w 
górę w Chrystusie Jezusie.

Ps 22
Ref: Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił?

Ewangelia ( Mt 21, 1-11) 
Gdy się zbliżyli do Jerozolimy i przyszli 
do Betfage na Górze Oliwnej, wtedy Je-
zus posłał dwóch uczniów, mówiąc im: 
«Idźcie do wsi, która jest przed wami, a 
zaraz znajdziecie uwiązaną oślicę i przy 
niej źrebię. Odwiążcie je i przyprowadźcie 
do Mnie. A gdyby wam ktoś coś mówił, 
powiecie: „Pan ich potrzebuje i zaraz je 
odeśle”». A stało się to, żeby się spełniło 
słowo Proroka: «Powiedzcie Córze Syjo-
nu: Oto Król twój przychodzi do ciebie 
łagodny, siedzący na osiołku, źrebięciu 
oślicy». Uczniowie poszli i uczynili, jak 
im Jezus polecił. Przyprowadzili oślicę i 
źrebię i położyli na nie swe płaszcze, a On 
usiadł na nich. Tłum zaś ogromny słał swe 
płaszcze na drodze, a inni obcinali gałązki 
z drzew i słali nimi drogę. A tłumy, które 
Go poprzedzały i które szły za Nim, woła-
ły głośno: «Hosanna Synowi Dawida! Bło-
gosławiony Ten, który przychodzi w imię 
Pańskie! Hosanna na wysokościach!» Gdy 
wjechał do Jerozolimy, poruszyło się całe 
miasto, i pytano: «Kto to jest?» A tłumy 
odpowiadały: «To jest prorok, Jezus z Na-
zaretu w Galilei».

Ewangelia ( Mt 26, 14 – 27, 66) 
Opis Męki Naszeg Pana według 
św. Mateusza



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 
£980.73, wszystkim serdecznie dziękujemy za 
złożone ofiary.

kubek żebraka Nasza wielkopostna akcja dobiega końca. Kubki wraz z tym 
wszystkim, co udało nam się zebrać przez okres Wielkiego Postu i ofiarować Panu Bogu, 
jako owoc naszej modlitwy, postu i jałmużny zbieramy dziś w czasie Mszy świętych. w  
j. polskim oraz w czasie święcenia pokarmów. 

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.

schola Osoby, które chciałyby się włączyć w przygotowanie oprawy muzycznej na li-
turgię Wielkiego Piątku i Wigilii Paschalnej, zapraszamy na ostatnią próby w czwartek 13.04   
o godz. 19.30 do Domu Parafialnego. 

nieobecność  duszpasterzy  w dniach od 18 do 21 kwietnia odbędzie 
się coroczne spotkanie jezuitów pracujących w Wielkiej Brytanii. W związku z tym, w tych 
dniach w naszej parfii nie będzie Mszy św. wieczornych oraz nie będzie możliwości kontaktu 
z duszpaterzami. 

kurs przedmałżeński
odbędzie się w niedziele 30.4 i 7.05 od godz. 9.00 do 20.00 Będzie on prowadzony metodą 
warsztatową. 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. 

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. 

13 kwietnia Wielki Czwartek
Spowiedź: 19:00 - 19:45

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

14 kwietnia Wielki Piątek
Walk of Witness 9:15

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

15 kwietnia 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. Basi tel.: 07894577278)

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

17 kwietnia Poniedziałek Wielkanocny
Msza święta tylko o godz. 12:00

Msze święte po polsku 
13.04   20:00 Liturgia Wieczerzy Pańskiej
14.04   20:45 Liturgia Męki Pańskiej
15.04   23:45 Liturgia Wigilii Paschalnej
16.04   13:30 Eucharystia
17.04   12:00 Eucharystia

nabożeństwa pojednania
10.04 – 19:30 w j. polskim z możliwością indy-
widualnej spowiedzi i 11.04 – 19:30  w j. angiel-
skim z możliwością indywidualnej spowiedzi w  
j. angielskim i polskim.

konferencja duszpasterska Co trzy lata wszystkich 10 jezuickich 
parafii w Wielkiej Brytanii wysyła przedstawicieli na konferencje pastoralną. W tym roku od-
będzie się ona od 8 do 10 czerwca w Swanwick w Derbyshire. Tematem konferencji będą trzy 
główne dokumenty autorstwa papieża Franciszka i to, jak mogą one pomóc w rozwoju życia 
parafialnego. Nasza parafia będzie reprezentowana przez 12 delegatów (5 anglojęzycznych, 4 
polaków i 3 osoby hiszpańsko-języczne) Przed samą konferencją odbęda się dwie sesje przygo-
towawcze, na które zapraszeni są wszyscy członkowie parafii. Odbędą się one w sobotę 22.04 i 
6.05 w Mount Street Jesuit Centrew centrum Londynu w godzinach od 10:00 do 13:00. Mamy 
nadzieję, że wielu  z Was przyjdzie na te spotkania. Na końcu kościoła będą dostępne krótkie 
streszczenia trzech najważniejszych dokumentów, które należy rozważyć - Evangelli Gaudium 
(Radość Ewangelii), Laudato Si (Opieka nad naszym wspólnym domem) i Amoris Leatitia 
(radość miłości ). Prosimy, abyście się z nimi zapoznali, byśmy wszyscy wiedzieli, o czym bę-
dziemy dyskutować w przyszłości.

dziękujemy za pomoc w sprzątaniu 
kościoła tym, którzy w miniony piątek brali w 
nim udział. Zapraszamy do udziału w tej posłu-
dze dla naszej Wspólnoty Parafialnej. Najbliższe 
sprzątanie 12.05. Wszyscy jesteście mile widziani.

róża różańca 
Rodziców za Dzieci wyjątkowo w tym miesiącu 
będzie miała Mszę świętą w Małej Kaplicy w IV 
czwartek miesiąca 27.4 o godz. 19.30.


