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Niedziela Palmowa, Rok C

LITURGIA SŁOWA

Pierwsze Czytanie (Iz 50, 4-7)

Pan Bóg mnie obdarzył językiem wymow-
nym, bym umiał pomóc strudzonemu krze-
piącym słowem. Każdego rana pobudza 
me ucho, bym słuchał jak uczniowie. Pan 
Bóg otworzył mi ucho, a ja się nie oparłem 
ani się nie cofnąłem. Podałem grzbiet mój 
bijącym i policzki moje rwącym mi brodę. 
Nie zasłoniłem mojej twarzy przed zniewa-
gami i opluciem. Pan Bóg mnie wspomaga, 
dlatego jestem nieczuły na obelgi, dlatego 
uczyniłem twarz moją jak głaz i wiem, że 
wstydu nie doznam.

Ewangelia (Łk 23, 1-49) Fragment

Gdy przyszli na miejsce zwane Czaszką, 
ukrzyżowali tam Jego i złoczyńców, jedne-
go po prawej, drugiego po lewej Jego stro-
nie. Jezus zaś mówił: Ojcze, przebacz im, 
bo nie wiedzą, co czynią. A oni rozdzielili 
między siebie Jego szaty, rzucając losy.  Lud 
zaś stał i patrzył. A członkowie Sanhedrynu 
szydzili: Innych wybawiał, niechże teraz 
siebie wybawi, jeśli jest Mesjaszem, Bożym 
Wybrańcem. Szydzili z Niego i żołnierze; 
podchodzili do Niego i podawali Mu ocet, 
mówiąc: Jeśli Ty jesteś Królem żydowskim, 
wybaw sam siebie. Był także nad Nim napis 
w języku greckim, łacińskim i hebrajskim: 
To jest Król żydowski. Jeden ze złoczyńców, 
których tam powieszono, urągał Mu: Czyż 
Ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw więc sie-
bie i nas. Lecz drugi, karcąc go, rzekł: Ty 
nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą 
karę ponosisz? My przecież – sprawiedli-
wie, odbieramy bowiem słuszną karę za 
nasze uczynki, ale On nic złego nie uczynił. 
I dodał: Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyj-
dziesz do swego królestwa. Jezus mu od-
powiedział: Zaprawdę, powiadam ci: Dziś 
będziesz ze Mną w raju. Było już około go-
dziny szóstej i mrok ogarnął całą ziemię aż 
do godziny dziewiątej. Słońce się zaćmiło i 
zasłona przybytku rozdarła się przez śro-
dek. Wtedy Jezus zawołał donośnym gło-
sem: Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha 
mego. Po tych słowach wyzionął ducha. 
Na widok tego, co się działo, setnik oddał 
chwałę Bogu, mówiąc: Istotnie, człowiek 
ten był sprawiedliwy. Wszystkie też tłumy, 
które zbiegły się na to widowisko, gdy zoba-
czyły, co się działo, powracały, bijąc się w 
piersi. Wszyscy Jego znajomi stali z daleka; 
a również niewiasty, które Mu towarzy-
szyły od Galilei, przypatrywały się temu.

Drugie czytanie  (Flp 2, 6-11)

Chrystus Jezus, istniejąc w postaci Bożej, 
nie skorzystał ze sposobności, aby na równi 
być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, 
przyjąwszy postać sługi, stając się podob-
nym do ludzi. A w zewnętrznej postaci 
uznany za człowieka, uniżył samego siebie, 
stając się posłusznym aż do śmierci – i to 
śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg Go nad 
wszystko wywyższył 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.

Psalm: Ps 22

Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił?

Chwała Tobie, Słowo Boże

Dla nas Chrystus stał się posłusznym aż do 
śmierci, i to śmierci krzyżowej.
Dlatego Bóg wywyższył Go nad wszystko  
i darował Mu imię ponad wszelkie imię.

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

Kolekta w niedzielę 31.03 wyniosła 
3,385.07, a w niedzielę 7.04 £3,236.53. 
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

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. 

Deklaracje wsparcia 
parafii
Osoby, które chciałyby złożyć deklarację 
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. 

Rozdział II
Rycerz Boży (1522)
Z Loyoli do Nawarrety 
(koniec lutego 1522)  

13. Wyruszył więc na mulicy w towa-
rzystwie drugiego brata, który chciał z 
nim jechać aż do Ońate. W drodze na-
kłonił go, aby odbył z nim razem cało-
nocne czuwanie przed ołtarzem Matki 
Boskiej w Arançuz (Aránzazu). Modlił 
się tam o nowe siły do tej podróży. Od 
dnia, w którym opuścił swoją rodzin-
ną miejscowość, biczował się każdej 
nocy. Zostawiwszy brata w Ońate w 
domu jednej ze sióstr, którą on chciał 
odwiedzić, sam udał się do  Nawarrety.  
Przypomniał  sobie  o kilku  dukatach,  
które  mu  się  należały  na  dworze  
księcia; wydawało mu się, że byłoby 
dobrze odebrać je, i napisał w tym celu 
kartkę do skarbnika. Ten odpowiedział 
mu, że nie ma pieniędzy. Kiedy książę 
o tym się dowiedział, powiedział, że 
może zabraknąć pieniędzy dla każdego 
innego, ale nie dla Loyoli; miał on nad-
to zamiar ofiarować mu jakieś  dobre  
stanowisko  namiestnika,  gdyby  tylko  
chciał  je przyjąć,  powodował  się  bo-
wiem wielkim zaufaniem, które sobie 
Ińigo zaskarbił w przeszłości. Otrzy-
mawszy należne mu pieniądze część 
ich oddał osobom, wobec których był 
zobowiązany, część zaś przeznaczył 
na odnowienie i ozdobienie pewnego 
obrazu Matki Boskiej, który był mocno 
zniszczony. Odesłał też obu służących, 
którzy mu towarzyszyli, i dosiadłszy 
swej mulicy samotnie wyruszył z Na-
warrety do Montserratu. 

Inigo

Opowieść 
pielgrzyma 

Wspólnota u Przyjaciela
zaprasza w poniedziałek 15.04 o godz. 
19:30 na spotkanie modlitewne, które od-
będzie się w domu parafialnym.

Schola
Osoby, które chciałyby się włączyć w 
przygotowanie oprawy muzycznej na li-
turgię Wielkiego Piątku i Wigilii Paschal-
nej, zapraszamy na próbę w środę 17.04   
o godz. 19:30 do Domu Parafialnego.

Wielki Tydzień

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

Liturgia Wieczerzy Pańskiej  
(ang., pol., hiszp.)  

godz. 20:00 

19 kwietnia 
Wielki Piątek

Spowiedź 11:00 - 12:00 i 13:30 - 14:30
Liturgia Męki Pańskiej 

godz. 20:45 

20 kwietnia 
Wielka Sobota

Święcenie pokarmów 11:00 - 15:30
Spowiedź 11:00 - 15:30

Liturgia Wigilii Paschalnej 
godz. 23:45

(Po liturgii poczęstunek z tyłu kościoła. 
Przekąski i drobne potrawy oraz napoje 

na wspólny stół można zgłaszać do  
p. Asi tel.: 07545 469153)

21 kwietnia 
Niedziela Zmartwychwstania

Msza święta tylko o godz. 13:30  

22 kwietnia 
Poniedziałek Wielkanocny

Msza święta tylko o godz. 11:00

Rodziców za Dzieci będzie miała Mszę 
świętą w Małej Kaplicy w środę 17.04 o 
godz. 19:30. Zapraszamy.

Róża różańca


