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PRZEMIANA #podobni#do#Boga

II Niedziela Wielkiego Postu Rok C

LITURGIA SŁOWA
Pierwsze Czytanie (Rdz 15, 5-12.17-18)

Bóg, poleciwszy Abramowi wyjść z namio-
tu, rzekł: «Spójrz na niebo i policz gwiazdy, 
jeśli zdołasz to uczynić»; potem dodał: «Tak 
liczne będzie twoje potomstwo». Abram 
uwierzył i Pan poczytał mu to za zasługę.
Potem rzekł do niego: «Ja jestem Pan, który 
ciebie wywiodłem z Ur chaldejskiego, aby 
ci dać ten oto kraj na własność». A na to 
Abram: «O Panie, mój Boże, jak będę mógł 
się upewnić, że otrzymam go na własność?»
Wtedy Pan rzekł: «Wybierz dla Mnie trzylet-
nią jałowicę, trzyletnią kozę i trzyletniego 
barana, a nadto synogarlicę i gołębicę». 
Wybrawszy to wszystko, Abram poprzerą-
bywał je wzdłuż na połowy i przerąbane 
części ułożył jedną naprzeciw drugiej; pta-
ków nie porozcinał. Kiedy zaś do tego mię-
sa zaczęło zlatywać się ptactwo drapieżne, 
Abram je odpędził. A gdy słońce chyliło 
się ku zachodowi, Abram zapadł w głęboki 
sen i opanowało go uczucie lęku, jak gdyby 
ogarnęła go wielka ciemność. A kiedy słoń-
ce zaszło i nastał mrok nieprzenikniony, 
ukazał się dym jakby wydobywający się 
z pieca i ogień niby gorejąca pochodnia i 
przesunęły się między tymi połowami zwie-
rząt. Wtedy to właśnie Pan zawarł przy-
mierze z Abramem, mówiąc: «Potomstwu 
twemu daję ten kraj, od Rzeki Egipskiej aż 
do rzeki wielkiej, rzeki Eufrat».

Ewangelia (Łk 9, 28b-36)

Jezus wziął z sobą Piotra, Jana i Jakuba i 
wyszedł na górę, aby się modlić. Gdy się 
modlił, wygląd Jego twarzy się odmienił, a 
Jego odzienie stało się lśniąco białe. A oto 
dwóch mężów rozmawiało z Nim. Byli to 
Mojżesz i Eliasz. Ukazali się oni w chwa-
le i mówili o Jego odejściu, którego miał 
dopełnić w Jeruzalem. Tymczasem Piotr 
i towarzysze snem byli zmorzeni. Gdy się 
ocknęli, ujrzeli Jego chwałę i obydwu mę-
żów, stojących przy Nim. Gdy oni się z Nim 
rozstawali, Piotr rzekł do Jezusa: «Mistrzu, 
dobrze, że tu jesteśmy. Postawimy trzy na-
mioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza 
i jeden dla Eliasza». Nie wiedział bowiem, 
co mówi. Gdy jeszcze to mówił, pojawił 
się obłok i osłonił ich; zlękli się, gdy weszli 
w obłok. A z obłoku odezwał się głos: «To 
jest Syn mój, Wybrany, Jego słuchajcie!» 
W chwili gdy odezwał się ten głos, okaza-
ło się, że Jezus jest sam. A oni zachowali 
milczenie i w owym czasie nikomu nic nie 
opowiedzieli o tym, co zobaczyli. 

Drugie czytanie  (Flp 3, 17-4,1)

Bracia, bądźcie wszyscy razem moimi na-
śladowcami i wpatrujcie się w tych, którzy 
tak postępują, jak tego wzór macie w nas. 
Wielu bowiem postępuje jak wrogowie 
krzyża Chrystusowego, o których często 
wam mówiłem, a teraz mówię z płaczem. 
Ich losem – zagłada, ich bogiem – brzuch, 
a chwała – w tym, czego winni się wstydzić. 
To ci, których dążenia są przyziemne. 

III Niedziela Wielkiego Postu – Rok C 
I czytanie: Wj 3, 1-8a.13-15
Psalm: Ps 103
II czytanie: 1Kor 10, 1-6.10-12
Ewangelia: Łk 13, 1-9

Psalm: Ps 27

Pan moim światłem i zbawieniem moim.

CZYTANIA NA NASTĘPNĄ NIEDZIELĘ

Nasza bowiem ojczyzna jest w niebie. 
Stamtąd też jako Zbawcy wyczekujemy 
Pana Jezusa Chrystusa, który przekształci 
nasze ciało poniżone w podobne do swego 
chwalebnego ciała tą mocą, jaką może On 
także wszystko, co jest, sobie podporządko-
wać.Przeto, bracia umiłowani, za którymi 
tęsknię – radości i chwało moja! – tak trwaj-
cie mocno w Panu, umiłowani!

Chwała Tobie, Słowo Boże
Z obłoku świetlanego odezwał się głos Ojca:
To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie.
Chwała Tobie, Słowo Boże



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, w całej naszej 
parafii wyniosła £3026,49. Wszystkim 
serdecznie dziękujemy 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

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.

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 poprowadzą 
Lektorzy.

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 18.03 o godz. 
19:30 na spotkanie modlitewne, które od-
będzie się w domu parafialnym.

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 poświęco-
nej zagadnieniom prawa kanonicznego 
dotyczącym stwierdzenia nieważności 
małżeństwa. Szczegółowe informacje na 
stronach: www.parafia-kensington.uk, 
www.facebook.com/DALondon.org.uk 

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. 

Konferencja

Gorzkie żale
Nabożeństwo odprawiane jest w okresie 
wielkie postu w każdą niedzielę o godz. 
19:15. Zapraszamy.

Róża różańca
Rodziców za Dzieci będzie miała Mszę 
świętą w Małej Kaplicy w środę 20.03 o 
godz. 19:30. Zapraszamy.

Rozdział I
Nawrócenie (1521–1522)
Ignacy ranny w Pampelunie  
(20 maja 1521)   

9. Uzyskawszy niemało światła z tej lek-
tury zaczął więcej rozmyślać o swoim 
przeszłym życiu i o tym, jak wielki ciążył 
na nim obowiązek pokutowania za nie. 
Wtedy też zrodziło się w nim pragnienie 
naśladowania świętych.  I nie tyle zasta-
nawiał się nad szczegółami, ile raczej 
obiecywał sobie, że przy łasce Bożej doko-
na tego, czego oni dokonali. Jedynym jego 
pragnieniem było, jak to już  wyżej  wspo-
mniano,  po  odzyskaniu  zdrowia  udać  
się  do  Jerozolimy  i  praktykować  takie 
biczowania i takie posty, jakich pragnie 
serce hojne i rozpalone miłością Bożą. 
10. Przeszłe jego myśli próżne pogrążyły 
się w zapomnieniu wobec tych świętych 
pragnień, które żywił, a które potwierdzi-
ło w nim następujące widzenie. Pewnej 
nocy, gdy nie spał, ujrzał obraz  naszej  
Pani  ze  świętym  Dzieciątkiem  Jezus.  
Widzenie to napełniło  go  na  dłuższy  
czas nadzwyczajną pociechą i tak wielkim 
wstrętem do życia przeszłego, a szczegól-
nie do grzechów cielesnych,  iż  zdawało  
mu  się,  że  wymazane zostały  z  jego  du-
szy  wszystkie  te  obrazy  i wyobrażenia, 
które aż do tej pory były w niej wyryte. I 
tak od tamtej chwili aż do sierpnia 1553 
roku, kiedy te rzeczy są notowane, ni-
gdy nie dał najmniejszego przyzwolenia 
na pokusy cielesne. Z tego  też  skutku  
można  wnosić,  że  widzenie  to  było  od  
Boga, choć  on  sam  nie  śmiał  o  tym za-
decydować  i  nie  twierdził  nic  ponad  to,  
co  wyżej  powiedzian.Brat  jego,  a  także  
i  wszyscy domownicy zauważyli po jego 
zewnętrznym sposobie życia zmianę, 
jaka dokonała się we wnętrzu jego duszy.

Inigo

Opowieść pielgrzyma 


