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Pokusa #wybierz#dobro

I Niedziela Wielkiego Postu Rok C

LITURGIA SŁOWA
Pierwsze Czytanie (Pwt 26, 4-10)

Mojżesz powiedział do ludu: «Kapłan weź-
mie koszyk z twoich rąk i położy go przed 
ołtarzem Pana, Boga twego. A ty wówczas 
wypowiesz te słowa wobec Pana, Boga swe-
go: „Ojciec mój, tułacz Aramejczyk, zstąpił 
do Egiptu, przybył tam w niewielkiej liczbie 
ludzi i tam się rozrósł w naród ogromny, sil-
ny i liczny. Egipcjanie źle się z nami obcho-
dzili, gnębili nas i nałożyli na nas ciężkie 
roboty przymusowe. Wtedy wołaliśmy do 
Pana, Boga ojców naszych. Pan usłyszał na-
sze wołanie, wejrzał na naszą nędzę, nasz 
trud i nasze uciemiężenie. Wyprowadził nas 
Pan z Egiptu mocną ręką i wyciągniętym ra-
mieniem wśród wielkiej grozy, znaków i cu-
dów. Przyprowadził nas na to miejsce i dał 
nam ten kraj opływający w mleko i miód. 
Teraz oto przyniosłem pierwociny płodów 
ziemi, którą dałeś mi, Panie”. Rozłożysz je 
przed Panem, Bogiem swoim. Oddasz po-
kłon Panu, Bogu swemu».

Chwała Tobie, Słowo Boże
Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każ-
dym słowem, które pochodzi z ust Bożych.
Chwała Tobie, Słowo Boże

Ewangelia (Łk 4, 1-13)

Pełen Ducha Świętego, powrócił Jezus znad 
Jordanu, a wiedziony był przez Ducha na 
pustyni czterdzieści dni, i był kuszony 
przez diabła. Nic przez owe dni nie jadł, a 
po ich upływie poczuł głód. Rzekł Mu wtedy 
diabeł: «Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz 
temu kamieniowi, żeby stał się chlebem».
Odpowiedział mu Jezus: «Napisane jest: 
„Nie samym chlebem żyje człowiek”». 
Wówczas powiódł Go diabeł w górę, po-
kazał Mu w jednej chwili wszystkie króle-
stwa świata i rzekł do Niego: «Tobie dam 
potęgę i wspaniałość tego wszystkiego, 
bo mnie są poddane i mogę je dać, komu 
zechcę. Jeśli więc upadniesz i oddasz mi 
pokłon, wszystko będzie Twoje». Lecz 
Jezus mu odrzekł: «Napisane jest: „Panu, 
Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i 
Jemu samemu służyć będziesz”». Zawiódł 
Go też do Jerozolimy, postawił na szczycie 
narożnika świątyni i rzekł do Niego: «Jeśli 
jesteś Synem Bożym, rzuć się stąd w dół. 
Jest bowiem napisane: „Aniołom swoim 
da rozkaz co do ciebie, żeby cię strzegli, i 
na rękach nosić cię będą, byś przypadkiem 
nie uraził swej nogi o kamień”». Lecz Jezus 
mu odparł: «Powiedziano: „Nie będziesz 
wystawiał na próbę Pana, Boga swego”».
Gdy diabeł dopełnił całego kuszenia, odstą-
pił od Niego do czasu. 

Drugie czytanie  (Rz 10, 8-13)

Bracia: Cóż mówi Pismo? «Słowo to jest bli-
sko ciebie, na twoich ustach i w sercu two-
im». A jest to słowo wiary, którą głosimy. Je-
żeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus 
jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że 
Bóg Go wskrzesił z martwych – osiągniesz 
zbawienie. Bo sercem przyjęta wiara pro-
wadzi do sprawiedliwości, a wyznawanie jej 
ustami – do zbawienia. Wszak mówi Pismo: 
«Żaden, kto wierzy w Niego, nie będzie 
zawstydzony». Nie ma już różnicy między 
Żydem a Grekiem. Jeden jest bowiem Pan 
wszystkich. On to rozdziela swe bogactwa 
wszystkim, którzy Go wzywają. Albowiem 
«każdy, kto wezwie imienia Pańskiego, bę-
dzie zbawiony».

II Niedziela Wielkiego Postu – Rok C 
I czytanie: Rdz 15, 5-12.17-18
Psalm: Ps 27
II czytanie: Flp 3, 17-4,1
Ewangelia: Łk 9, 28b-36

Psalm: Ps 91

Bądź ze mną, Panie, w moim utrapieniu.

CZYTANIA NA NASTĘPNĄ NIEDZIELĘ



Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób 
przyczyniają się do pomocy w pracach 
remontowych naszego domu parafialne-
go, pragniemy wyrazić wdzięczność. Wa-
sze bezinteresowne zaangażowanie oraz 
trud, jaki wkładacie w prace, jest bez-
cenny. Wsparcie, które dajecie, pozwala 
nam na przeprowadzenie tego projektu.
Jesteście dowodem na istnienie ludzi 
dobrej woli na których można polegać. 
Większość zaplanowanych prac dzięki 
Waszej serdeczności została wykonana, 
pozostałe jesteśmy zmuszeni przełożyć 
na inny termin.

spotyka się we wtorki o godz. 19:00. 
Wszelkie informacje u Rafała Kasperko-
wicza 07713 139923.

Grupa młodych

do naszej parafii, a także tym parafianom, 
którzy tego jeszcze nie zrobili, polecamy, 
by skorzystali z formularzy dostępnych 
z tyłu kościoła (St Ignatius Parish – Pa-
rishioner Registration Form) i dokonali 
zapisu do wspólnoty parafialnej.

Nowo przybyłym

w poprzednią niedzielę wyniosła  
£3020,91. Wszystkim serdecznie dzięku-
jemy za złożone ofiary.

Kolekta

przybyłych do naszego kościoła i na-
szej wspólnoty parafialnej! Parafia 
św. Ignacego to miejsce, gdzie spoty-
kają się różne wspólnoty językowe.  
Życzymy wszystkim dobrej niedzieli i bło-
gosławionego tygodnia.

Witamy wszystkich

po polsku: w każdą niedzielę
13:30 – Msza z udziałem dzieci 
19:30 – Msza wieczorna
po angielsku: codziennie o 10:00 i 18:30 
w niedzielę: (sobota 19:00) 8:00; 10:00; 
11:30; 18:00

Msze święte

po polsku: w każdą niedzielę 
12:45–13:15 
18:45–19:30
Istnieje możliwość umówienia się na  
spowiedź indywidualnie.

Spowiedź

czwartek 9:00–10:30
piątek 18:00–19:00
Intencje mszalne można zamawiać po 
każdej Mszy św.   

Kancelaria parafialna

Z serca 
dziękujemy

Wielki Post 2019

Święto Wspólnoty  
u Przyjaciela
Jak co roku zapraszamy na Święto 
Wspólnoty u Przyjaciela, które odbędzie 
się w sobotę 06.04. Jest to spotkanie 
otwarte dla wszystkich. Pragniemy za-
proponować wspólną modlitwę i śpiew, 
panel dyskusyjny oraz biesiadowanie 
w miłej, pełnej przyjaźni atmosferze. 
Więcej informacji i zapisy na stronie  
www.stignatius.pl oraz tefonicznie u Eli 
07845 174508 i Pauliny 07492549959.

Osoby, które chciałyby się włączyć w 
przygotowanie oprawy muzycznej na li-
turgię Wielkiego Piątku i Wigilii Paschal-
nej, zapraszamy na próby w czwartki   
o godz. 19:30 do Domu Parafialnego.

Schola

w każdy piątek Wielkiego Postu o godzi-
nie 20:00. Rozważania bedą przygoto-
wane przez wspólnoty działające przy 
naszym Duszpasterstwie. W najbliższy 
piątek 15.03 nabożeństwo poprowadzi 
Apostolat Społeczny.  

Droga Krzyżowa

w dniach 24–26.03 poprowadzi o. Janusz 
Chwast, dominikanin pracujący w War-
szawie. Nauki rekolekcyjne rozpoczną 
się w niedzielę podczas Mszy świetych 
i będa kontynuowane w następnych 
dniach o godz. 19:30.

Rekolekcje Wielkopostne

W czwartek 11.04 o godz. 19:30 zapra-
szamy na nabożeństwo pojednania, za-
chęcamy do skorzystania z sakramentu 
pojednania i nie odkładania go na Wielki 
Tydzień. 

Nabożeństwo pojednania

Wspólnota u Przyjaciela
zaprasza w poniedziałek 11.03 o godz. 
19:30 na adorację Najświętrzego Sakra-
mentu. Spotkanie odbędzie się w kościele.

Bierzmowanie dorosłych
Pierwsza katecheza rozpocznie się w naj-
bliższy wtorek 12.03 o godz. 20:00 w ma-
łej kaplicy. Zapraszamy zapisane osoby.

Konferencja

Rada duszpasterstwa
odbędzie się we wtorek 12.03 o godz. 
19:00. Wszelkie sugestie są mile wi-
dziane. Można je przekazywać drogą 
elektroniczną bądź bezpośrednio do 
duszpasterzy. 

Nadzwyczajni Szafarze
W środę 13.03 o godz. 19:30 w ramach 
stałej formacji Nadzwyczajnych Szafarzy 
Komunii św. odbędzie się Msza św. a po 
niej adoracja Najświetszego Sakramen-
tu. Zapraszamy.

Parafia św. Wojciecha South Kensington 
w Londynie zaprasza w niedzielę 31.03 
po Mszy św. wieczornej o godz. 18:30 oraz 
w niedzielę  02.06 po Mszy św. o godz. 
12:45 do udziału w konferencji poswieco-
nej zagadnieniom prawa kanonicznego 
dotyczącym stwierdzenia nieważności 
małżeństwa. Szczegółowe informacje na 
stronach: www.parafia-kensington.uk, 
www.facebook.com/DALondon.org.uk 

Sprzątanie kościoła

Dziękujemy za pomoc w sprzątaniu ko-
ścioła tym, którzy w miniony piątek brali 
w nim udział. Zapraszam do udziału w tej 
posłudze naszej Wspólnocie Parafialnej. 

Finanse parafii
Od zeszłego tygodnia rozpoczęliśmy w 
naszej parafii kampanię informacyjną o 
stanie naszych finansów oraz Waszej roli 
w utrzymaniu Parafii. Mamy nadzieję, 
że słowa o. Proboszcza zostaną przez 
Was przyjęte ze zrozumieniem, a dzięki 
większej wiedzy będziemy mogli razem 
podejmować odpowiednie kroki, aby to 
miejsce i ta wspólnota nadal się rozwijały. 


