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Próba #gdy#Ciebie#nie#chcą

V Niedziela Wielkiego Postu Rok C

LITURGIA SŁOWA

Pierwsze Czytanie (Iz 43,16-21)

Tak mówi Pan, który otworzył drogę przez 
morze i ścieżkę przez potężne wody; który 
wyprowadził wozy i konie, także i potężne 
wojsko; upadli, już nie powstaną, zgaśli, jak 
knotek zostali zdmuchnięci. «Nie wspomi-
najcie wydarzeń minionych, nie roztrzą-
sajcie w myśli dawnych rzeczy. Oto Ja do-
konuję rzeczy nowej; pojawia się właśnie. 
Czyż jej nie poznajecie? Otworzę też drogę 
na pustyni, ścieżyny na pustkowiu. Sławić 
Mnie będą zwierzęta polne, szakale i stru-
sie, gdyż na pustyni dostarczę wody i rzek 
na pustkowiu, aby napoić mój lud wybrany. 
Lud ten, który sobie utworzyłem, opowia-
dać będzie moją chwałę». Ewangelia (J 8,1-11)

Jezus udał się na Górę Oliwną, ale o brzasku 
zjawił się znów w świątyni. Cały lud scho-
dził się do Niego, a On, usiadłszy, nauczał 
ich. Wówczas uczeni w Piśmie i faryzeusze 
przyprowadzili do Niego kobietę, którą 
dopiero co pochwycono na cudzołóstwie, 
a postawiwszy ją pośrodku, powiedzieli do 
Niego: «Nauczycielu, tę kobietę dopiero co 
pochwycono na cudzołóstwie. W Prawie 
Mojżesz nakazał nam takie kamienować. 
A Ty co powiesz?» Mówili to, wystawiając 
Go na próbę, aby mieli o co Go oskarżyć.
Lecz Jezus, schyliwszy się, pisał palcem po 
ziemi. A kiedy w dalszym ciągu Go pytali, 
podniósł się i rzekł do nich: «Kto z was jest 
bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią 
kamieniem». I powtórnie schyliwszy się, 
pisał na ziemi. Kiedy to usłyszeli, jeden po 
drugim zaczęli odchodzić, poczynając od 
starszych, aż do ostatnich. Pozostał tylko 
Jezus i kobieta stojąca na środku. Wówczas 
Jezus, podniósłszy się, rzekł do niej: «Ko-
bieto, gdzież oni są? Nikt cię nie potępił?» A 
ona odrzekła: «Nikt, Panie!» Rzekł do niej 
Jezus: «I Ja ciebie nie potępiam. Idź i odtąd 
już nie grzesz».

Drugie czytanie  (Flp 3,8-14)

Bracia: Wszystko uznaję za stratę ze wzglę-
du na najwyższą wartość poznania Chry-
stusa Jezusa, mojego Pana. Dla Niego wyzu-
łem się ze wszystkiego i uznaję to za śmieci, 
bylebym pozyskał Chrystusa i znalazł się 
w Nim – nie mając mojej sprawiedliwości, 
pochodzącej z Prawa, lecz Bożą sprawiedli-
wość, otrzymaną dzięki wierze w Chrystu-
sa, sprawiedliwość pochodzącą od Boga, 
opartą na wierze – przez poznanie Go: za-
równo mocy Jego zmartwychwstania, jak i 
udziału w Jego cierpieniach – w nadziei, że 
upodabniając się do Jego śmierci, dojdę ja-
koś do pełnego powstania z martwych. Nie 
mówię, że już to osiągnąłem i już się stałem 
doskonały, lecz pędzę, abym też to zdobył, 
bo i sam zostałem zdobyty przez Chrystusa 
Jezusa. 

Psalm: Ps 126

Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas.

Chwała Tobie, Słowo Boże

Nawróćcie się do Boga waszego,
On bowiem jest łaskawy i miłosierny.

Chwała Tobie, Słowo Boże

Bracia, ja nie sądzę o sobie samym, że już 
zdobyłem, ale to jedno czynię: zapomina-
jąc o tym, co za mną, a wytężając siły ku 
temu, co przede mną, pędzę ku wyzna-
czonej mecie, ku nagrodzie, do jakiej Bóg 
wzywa w górę, w Chrystusie Jezusie.



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

informację o ostatniej kolekcie zostaną 
podane w następnym tygodniu. Wszyst-
kim 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
w każdy piątek Wielkiego Postu o godz. 
20:00. Rozważania bedą przygotowane 
przez wspólnoty działające przy naszym 
Duszpasterstwie. W najbliższy piątek 
12.04 nabożeństwo poprowadzą człon-
kowie Róży Różańca rodziców za dzieci.

Droga Krzyżowa

Deklaracje wsparcia 
parafii
Osoby, które chciałyby oddać deklara-
cją wsparcia finansowego naszej parafii 
mogą to zrobić oddając wypełniony for-
mularz do duszpasterza lub w zakrystii. 
Formualrze do wypełnienia można zna-
leźć przy wyjściu z kościoła. 
Dziękujemy za każde wsparcie, które 
okazujecie temu miejscu i wszystkim lu-
dziom, którzy się tutaj gromadzą. 

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. II) 

Owszem, czując się dość silny, sądził, 
że nadszedł już czas wyruszyć w dro-
gę. Rzekł więc do swego brata: „Panie, 
wiadomo ci, że książę Nájery już wie 
o moim wyzdrowieniu. Byłoby zatem 
dobrze, żebym udał się do Nawarre-
ty”. W rzeczy samej książę przebywał 
tam wtedy. Brat wziął go do osobnego 
pokoju, potem znów do innego, i bar-
dzo przejęty zaczął go błagać, żeby nie 
gubił  siebie,  ale  żeby  rozważył,  jakie  
nadzieje  wiążą  z nim  ludzie  i  do  ja-
kiego  mógłby  dojść znaczenia. Mówił 
też wiele innych podobnych rzeczy, 
które zmierzały do tego, żeby go od-
wieść od jego dobrego pragnienia.
Jego brat i niektórzy domownicy po-
dejrzewali, że chciał dokonać jakiejś 
wielkiej zmiany w swoim życiu.
On zaś dał bratu odpowiedź wymija-
jącą, nie odstępując jednak od praw-
dy, której już wtedy skrupulatnie 
przestrzegał.

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.

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

Schola
Osoby, które chciałyby się włączyć w 
przygotowanie oprawy muzycznej na li-
turgię Wielkiego Piątku i Wigilii Paschal-
nej, zapraszamy na próbę w środę 10.04   
o godz. 19:30 do Domu Parafialnego.

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

rozpoczynamy Niedzielą Palmową 14.04. 
Ekumeniczna procesja z palmami wyru-
szy spod Sainsbury’s na Stamford Hill o 
godzinie 9:30 i zakończy się Mszą  św. o 
godz. 10:00 (ang). Msze św. w j. polskim o 
stałych porach. 
W Wielki Czwartek Liturgia Wieczerzy 
Pańskiej (ang. pol. hiszp.) o godz. 20:00. 
W Wielki Piątek Liturgia Męki Pańskiej 
o godz. 20:45 (pol). Liturgia Wigilii Pas-
chalnej o godz. 23:45 (pol).  Po liturgii 
zapraszamy na wspólne śniadanie. Oso-
by, które chciałyby pomóc w przygoto-
waniach proszone są o kontkat z Asią,  
numer tel.: 07545 469153. 
Szczegółowy program godzin liturgii, 
spowiedzi i święcenia pokarmów będzie 
dostępny w przyszłą niedzielę oraz na 
stronie www.

Wielki Tydzień

Sprzątanie kościoła
w piątek (12.04) po Drodze Krzyżowej 
o godz. 20:00. Jako wspólnota Polaków 
jesteśmy odpowiedzialni za sprzątanie 
naszego kościoła. Zapraszamy do włącze-
nia się w dbanie o wspólne dobro.


