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Jezus odpowiadając na kuszenia szatana, kieruje naszą 
uwagę na prawdziwy wymiar postu. Nie jest to okres 
cudownych diet, ale czas, kiedy porządkujemy nasze 
potrzeby, ograniczając je bądź rezygnując z nich ze względu 
na Królestwo Boże. Prośmy Pana, aby okres Wielkiego 
Postu był dla nas drogą wewnętrznej przemiany.

POST

Liturgia Słowa
Pierwsze Czytanie (Pwt 26, 4-10)
Mojżesz powiedział do ludu: «Kapłan weź-
mie z twoich rąk koszyk i położy go przed 
ołtarzem Pana Boga twego. A ty wówczas 
wypowiesz te słowa wobec Pana Boga swego:
„Ojciec mój, Aramejczyk błądzący, zstąpił do 
Egiptu, przybył tam w niewielkiej liczbie lu-
dzi i tam się rozrósł w naród ogromny, silny 
i liczny. Egipcjanie źle się z nami obchodzili, 
gnębili nas i nałożyli na nas ciężkie roboty 
przymusowe. Wtedy myśmy wołali do Pana, 
Boga przodków naszych. Usłyszał Pan nasze 
wołanie, wejrzał na naszą nędzę, nasz trud i 
nasze uciemiężenie. Wyprowadził nas Pan z 
Egiptu mocną ręką i wyciągniętym ramie-
niem wśród wielkiej grozy, znaków i cudów. 
Zaprowadził nas na to miejsce i dał nam ten 
kraj opływający w mleko i miód. Teraz oto 
przyniosłem pierwociny płodów ziemi, któ-
rą dałeś mi, Panie”. Rozłożysz je przed Pa-
nem Bogiem swoim i oddasz pokłon Panu 
Bogu swemu».

Czytania na następną niedzielę
Druga Niedziela Wielkiego Postu
Pierwsze czytanie: Rdz 15, 5-12. 17-18
Psalm: Ps 27
Drugie czytanie: Flp 3, 17 – 4, 1
Ewangelia: Łk 9, 28b-36

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

Ewangelia ( Łk 4, 1-13) 
Jezus pełen Ducha Świętego powrócił znad 
Jordanu i czterdzieści dni przebywał w Du-
chu na pustyni, gdzie był kuszony przez 
diabła. Nic w owe dni nie jadł, a po ich 
upływie poczuł głód. Rzekł Mu wtedy dia-
beł: «Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz 
temu kamieniowi, żeby się stał chlebem».
Odpowiedział mu Jezus: «Napisane jest: „Nie 
samym chlebem żyje człowiek”». Wówczas 
wyprowadził Go w górę, pokazał Mu w jed-
nej chwili wszystkie królestwa świata i rzekł 
diabeł do Niego: «Tobie dam potęgę i wspa-
niałość tego wszystkiego, bo mnie są podda-
ne i mogę je odstąpić, komu chcę. Jeśli więc 
upadniesz i oddasz mi pokłon, wszystko 
będzie Twoje». Lecz Jezus mu odrzekł: «Na-
pisane jest: „Panu, Bogu swemu, będziesz 
oddawał pokłon i Jemu samemu służyć bę-
dziesz”». Zaprowadził Go też do Jerozolimy, 
postawił na narożniku świątyni i rzekł do 
Niego: «Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się 
stąd w dół. Jest bowiem napisane: „Aniołom 
swoim rozkaże o Tobie, żeby Cię strzegli”, i 
„na rękach nosić Cię będą, byś przypadkiem 
nie uraził swej nogi o kamień”». Lecz Jezus 
mu odparł: «Powiedziano: „Nie będziesz wy-
stawiał na próbę Pana, Boga swego”». Gdy 
diabeł dokończył całego kuszenia, odstąpił 
od Niego aż do czasu.

Drugie czytanie  (Rz 10, 8-13)
Bracia: Cóż mówi Pismo? «Słowo jest blisko 
ciebie, na twoich ustach i w sercu twoim.» 
A jest to słowo wiary, którą głosimy. Jeżeli 
więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest 
Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg 
Go wskrzesił z martwych, osiągniesz zba-
wienie. Bo sercem przyjęta wiara prowadzi 
do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej do 
zbawienia. Wszak mówi Pismo: «Żaden, kto 
wierzy w Niego, nie będzie zawstydzony». 
Nie ma już różnicy między Żydem a Gre-
kiem. Jeden jest bowiem Pan wszystkich. On 
to rozdziela swe bogactwa wszystkim, któ-
rzy Go wzywają. «Albowiem każdy, kto we-
zwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony».

Ps 91
Ref:  Bądź ze mną, Panie, w moim utrapieniu.



Co roku jest to samo. Co roku jest Wielki Post. Przyglądając się jednak uważnie temu, do 
czego Kościół nas zaprasza, można powiedzieć, że takiego Wieliego Postu jeszcze nie było! 
Każdy z nas jest o rok starszy, każdy ma nowe doświadczenia, nasze życie jest inne. Również 
w relacji z Panem Bogiem jest inaczej, przez rok mięliśmy bowiem okazję doświadczać Jego 
obecności, ale także doświadczać jej braku. Dlatego myślę, że ten Post będzie zupełnie inny. 
Jeśli u jego początku zadamy sobie pytania: jakie jest moje życie, dokąd zmierzam, co mną 
teraz kieruje, jakie są moje marzenia, pragnienia i potrzeby, to zobaczymy kontekst, w któ-
rym mamy zaczać czynić post, pokutę i jałmużnę. 
Oczywiście w zależności od naszego wieku czas ten będzie miał różne formy. Dla jednych 
będzie to czas odejmowania sobie przyjemności, dla innych będzie to czas większej uważ-
ności na modlitwie, ktoś inny zdecyduje o większej prostocie posiłków, albo o mniejszej 
ilości czasu spędzanego w pubach i kawiarniach. Wszystkie te starania mogą prowadzić do 
tego, o czym usłyszeliśmy dziś w Ewangelii, a mianowiecie, że czas pustyni, czas postu, to 
wyjątkowy czas. To czas, kiedy czegoś nam brakuje. Ten brak ma nas przybliżać do tego, 
byśmy poznawali siebie i przez to, w czasie podejmowania decyzji kierowali się w stronę 
Królestwa Bożego. Jezus prawdziwie umarł i zmartwychwstał za każdego z nas. Przebacza 
nam grzech, udziela nam swoich łask, kocha nas miłością miłosierną. 
Może warto uświadomić sobie, że post od słodyczy i bezmięsna dieta, zwiększenie ilości 
modlitw, udostępnianie pokutnych zdjęć i filmów na portalach społecznościowych oraz 
wyszukiwanie nierealnych praktyk pokutnych niczego w naszym życiu nie zmieni. I nie 
zmieni się nic, jeśli nie zmienimy swojego myślenia, jeśli nie zaczniemy zwracać większej 
uwagi na ludzi, na to, jak żyją i czego od nas potrzebują. Nasze wyrzeczenia wielkopostne 
nie będą miały na nas wpływu, jeśli nie zaczniemy szanować Boga w naszej codzienności, a 
ten Wielki Post nie bedzie się różnił od większości poprzednich. Jezus w dzisiejszej Ewange-
lii zmaga się z pokusami, które uderzają w jego codzienne potrzeby oraz w potrzebę władzy 
i w relację z Bogiem. Zobaczmy, jak te trzy wymiary są obecne w naszym życiu, i jak może-
my nad nimi pracować. Wówczas może nie schudniemy, nie będziemy uważani za bardziej 
pobożnych, ale przybliżymy nasze serca do Ojca Niebieskiego.  

Odwiedziny chorych w każdy  
I piątek miesiąca. Jest to dla nich możliwość 
spowiedzi i przyjęcia Komunii świętej. Zaintere-
sowanych prosimy o kontakt. Jeśli jest taka po-
trzeba, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu 
odwiedzamy również chorych w szpitalu.

Witamy wszystkich przybyłych 
do naszego kościoła i do naszej wspólnoty 
parafialnej! Parafia św. Ignacego, to mie-
jsce, gdzie spotykają się różne wspólnoty 
językowe. Życzymy wszystkim dobrej niedzieli  
i błogosławionego tygodnia. Więcej infor-
macji o nas znajdziecie na stronie interentowej 
i facebooku, zapraszamy! www.stignatius.pl,  
facebook.com/stignatiuspl

Nowo przybyli  do naszej parafii,  
a także ci parafianie, którzy tego jeszcze nie zrobili, 
polecamy, by skorzystali z formularzy dostępnych 
z tyłu kościoła (St Ignatius Parish – Parishioner 
Registration Form) i  dokonali zapisu do naszej 
wspólnoty parafialnej.

Kolekta w poprzednią niedzielę 
wyniosła £1006,32. Wszystkim serdecznie 
dziękujemy za złożone ofiary. 

Kancelaria parafialna
czwartek 9:00 - 10:30
piątek 19:30 - 20:30

Intencje mszalne i formularze zgłoszeniowe przed 
spotkaniem w kancelarii po każdej Mszy św.  

Spowiedź po polsku
w niedzielę: 12:45–13:15 i 18:15–19:15

droga krzyżowa W każdy piątek Wielkiego Postu o godzinie 20:00. Rozważania 
bedą przygotowane przez wspólnoty działające przy naszym Duszpasterstwie.  W najbliższy piątek 
(19.2) nabożeństwo poprowadzi Wspólnota u Przyjaciela.  

M. Konopiński SJ

gość niedzielny mały i duży  
do kupienia przy wyjściu z kościoła za £1,50. 

Msze święte po polsku 
w każdą niedzielę:

13:30 – Msza z udziałem dzieci 
19:30 – Msza wieczorna

18.2  19.30 z Różą Różańca rodziców za dzieci

„wspólnota u przyjaciela”  
zaprasza wszystkich w poniedziałek (15.2)  
o godz. 19:30  na rozważanie Słowa Bożego oraz 
modlitwę indywidualną i wspólnotową. 

adoracja Najświętszego Sakramentu  
w każdy piątek Jubileuszowego Roku Miłosierdzia 
w naszym kościele od 10:30 do 20:00, z  przerwą 
na Mszę św. o 18:30. W przedsionku kościoła 
można się wpisać na listę czuwania. Zapraszamy do 
zaangażowania się w tę formę modlitwy.

liturgiczna służba ołtarza zaprasza wszystkich chętnych chłopców 
i mężczyzn do służenia i pomocy w przygotowaniu litugii. Zainteresowanych prosimy o kon-
takt z o. Mateuszem Konopińskim SJ. Kandydaci na ministrantów proszeni są, aby przyszli do 
zakrystii zaraz po dzisiejszej Mszy św. lub w następną niedzielę 15 minut przed Mszą. 

róża różańca  
Rodziców za Dzieci będzie miała Mszę świętą 
w Małej Kaplicy w czwartek 18.1 o godz. 19.30.

gorzkie żale W każdą niedzielę Wielkiego Postu o godz. 19:15, śpiew gorzkich żali 
poprowadzi nasz chór parafialny.

rekolekcje wielkopostne 
zatytułowane: Bóg jest (prze)dziwny, poprowa-
dzi o. Roman Groszewski, jezuita. Rekolekcje 
rozpoczną się w niedzielę 28.02 podczas Mszy 
św. i potrwają do środy 2.03. W dni powszednie 
będziemy spotykać się o godz. 19.30.

biuletyn z programem wydarzeń na 
Wielki Post jest dostępny z tyłu kościoła.

rada duszpasterstwa 
odbędzie się 23 stycznia o 19.30 w Domu Pa-
rafialnym. Wszelkie sugestie są mile widziane. 
Można je przekazywać drogą elektroniczną 
bądź bezpośrednio do duszpasterzy. 

dziękujemy
za pomoc w sprzątaniu kościoła tym, którzy  
w miniony piątek brali w nim udział. Zaprasza-
my do udziału w tej posłudze dla naszej Wspól-
noty Parafialnej. Najbliższe sprzątanie 16.03. 
Będzie to nasze ostatnie sprzątanie przed świę-
tami. Wszyscy jesteście mile widziani.


