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IV Niedziela Wielkiego Postu Rok C

LITURGIA SŁOWA
Pierwsze Czytanie (Joz 5,9a.10-12)

Pan rzekł do Jozuego: «Dziś zrzuciłem z 
was hańbę egipską». Rozłożyli się obozem 
Izraelici w Gilgal i tam obchodzili Paschę 
czternastego dnia miesiąca wieczorem, na 
stepach Jerycha. Następnego dnia Paschy 
jedli z plonu tej krainy, chleby przaśne i 
ziarna prażone tego samego dnia. Manna 
ustała następnego dnia, gdy zaczęli jeść 
plon tej ziemi. Nie mieli już więcej Izraelici 
manny, lecz żywili się tego roku plonami 
ziemi Kanaan. 

Ewangelia (Łk 15,1-3.11-32)
(Fragment)
W owym czasie przybliżali się do Jezusa 
wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słu-
chać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w 
Piśmie, mówiąc: «Ten przyjmuje grzesz-
ników i jada z nimi». Opowiedział im 
wtedy następującą przypowieść: «Pewien 
człowiek miał dwóch synów. Młodszy z 
nich rzekł do ojca: „Ojcze, daj mi część wła-
sności, która na mnie przypada”. Podzielił 
więc majątek między nich. Niedługo potem 
młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał 
w dalekie strony i tam roztrwonił swoją 
własność, żyjąc rozrzutnie. A gdy wszystko 
wydał, nastał ciężki głód w owej krainie, 
i on sam zaczął cierpieć niedostatek. Po-
szedł i przystał na służbę do jednego z oby-
wateli owej krainy, a ten posłał go na swoje 
pola, żeby pasł świnie. Pragnął on napełnić 
swój żołądek strąkami, którymi żywiły się 
świnie, lecz nikt mu ich nie dawał. Wtedy 
zastanowił się i rzekł: „Iluż to najemników 
mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja 
tu przymieram głodem. Zabiorę się i pójdę 
do mego ojca, i powiem mu: Ojcze, zgrze-
szyłem przeciw Niebu i względem ciebie; 
już nie jestem godzien nazywać się twoim 
synem: uczyń mnie choćby jednym z two-
ich najemników”. Zabrał się więc i poszedł 
do swojego ojca. A gdy był jeszcze daleko, 
ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko; 
wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na 
szyję i ucałował go. A syn rzekł do niego: 
„Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Niebu i wobec 
ciebie, już nie jestem godzien nazywać się 
twoim synem”. Lecz ojciec powiedział do 
swoich sług: „Przynieście szybko najlepszą 
szatę i ubierzcie go; dajcie mu też pierścień 
na rękę i sandały na nogi! Przyprowadźcie 
utuczone cielę i zabijcie: będziemy uczto-
wać i weselić się, ponieważ ten syn mój był 
umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł 
się”. I zaczęli się weselić.

Drugie czytanie  (2Kor 5,17-21)

Bracia: Jeżeli ktoś pozostaje w Chrystusie, 
jest nowym stworzeniem. To, co dawne, mi-
nęło, a oto wszystko stało się nowe. Wszyst-
ko zaś to pochodzi od Boga, który pojednał 
nas z sobą przez Chrystusa i zlecił nam po-
sługę jednania. Albowiem w Chrystusie Bóg 
jednał z sobą świat, nie poczytując ludziom 
ich grzechów, nam zaś przekazując słowo 
jednania. Tak więc w imieniu Chrystusa 
spełniamy posłannictwo jakby Boga same-
go, który przez nas udziela napomnień. W 
imię Chrystusa prosimy: pojednajcie się z 
Bogiem! On to dla nas grzechem uczynił 
Tego, który nie znał grzechu, abyśmy się 
stali w Nim sprawiedliwością Bożą.

Psalm: Ps 34

Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest 
dobry.

Chwała Tobie, Słowo Boże

Zabiorę się i pójdę do mego ojca, i powiem:
Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Niebu i wzglę-
dem ciebie.

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 £3510,37. 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
Już w najbliższą sobotę 06.04. zapra-
szamy na Święto Wspólnoty u Przy-
jaciela. Jest to spotkanie otwarte dla 
wszystkich. Pragniemy zapropono-
wać 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 godz. 
20:00. Rozważania bedą przygotowane 
przez wspólnoty działające przy naszym 
Duszpasterstwie. W najbliższy piątek 
05.04 nabożeństwo poprowadzą Dzieci.

Droga Krzyżowa

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

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

Konferencja

Gorzkie żale
Nabożeństwo odprawiane jest w okre-
sie Wielkiego Postu w każdą niedzielę  
o godz. 19:15. Zapraszamy.

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

12. (cz. I) Kiedy rozważał, co zrobi 
po powrocie z Jerozolimy, ażeby móc 
zawsze prowadzić życie pokutne, na-
suwała mu się myśl, żeby się usunąć 
do klasztoru Kartuzów w Sewilli i nie 
mówić tam kim jest, aby go tym mniej 
ceniono, i żeby mógł żywić się samy-
mi tylko jarzynami. Gdy zaś innym 
razem  rozmyślał  znów  o  pokutach,  
które  chciał  praktykować wędrując  
po  świecie,  pragnienie wstąpienia do 
Kartuzów poczynało w nim stygnąć. 
Obawiał się bowiem, że nie będzie 
mógł tam swobodnie zaspakajać tej 
nienawiści do samego siebie, którą w 
sobie odczuwał. Niemniej jednak dał 
zlecenie jednemu ze sług udającemu 
się do Burgos, aby zebrał wiadomości 
o regule Kartuzów. Wiadomości, któ-
re otrzymał, spodobały mu się; ale dla 
wyżej wymienionej racji i ponieważ 
cały był pochłonięty myślą o podróży, 
którą miał wkrótce przedsięwziąć, 
a ta sprawa wstąpienia do Kartuzów 
miała być załatwiona dopiero po jego 
powrocie z Ziemi Świętej, przeto nie 
zatrzymywał się nad nią dłużej. 

Inigo

Opowieść 
pielgrzyma 

Wspólnota u Przyjaciela
zaprasza w poniedziałek 01.04 o godz. 
19:30 na spotkanie modlitewne, które od-
będzie się w domu parafialnym.

Pierwszy Piątek Miesiąca
Adoracja Najświętszego Sakramentu  od  
10:30 do 11:30 oraz od 19:00 do 20:00. 
Możliwość spowiedzi w języku polskim i 
angielskim od godz. 19.00. 

Zmiana tajemnic różańca
odbędzie się w niedzielę 07.04 po Mszy 
św. wieczornej. 

Odwiedziny chorych
W każdy I piątek miesiąca. Jest to moż-
liwość spowiedzi i przyjęcia Komunii 
świętej. Zainteresowanych prosimy o 
kontakt. Jeśli jest taka potrzeba, po wcze-
śniejszym uzgodnieniu terminu, odwie-
dzamy również chorych w szpitalu.

Schola
Osoby, które chciałyby się włączyć w przy-
gotowanie oprawy muzycznej na liturgię 
Wielkiego Piątku i Wigilii Paschalnej, 
zapraszamy na próbę w czwartk 04.04   
o godz. 19:30 do Domu Parafialnego.


