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Błogosławioną jest droga naszego ży-
cia, która przekracza codzienne powo-
dzenie, a sięga Bożego szczęścia.

BŁOGOSŁAWIENI

Liturgia Słowa
Pierwsze Czytanie (So 2, 3; 3, 12-13)
Szukajcie Pana, wszyscy pokorni ziemi, 
którzy wypełniacie Jego nakazy; szukajcie 
sprawiedliwości, szukajcie pokory, może się 
ukryjecie w dzień gniewu Pańskiego. Zo-
stawię pośród ciebie lud pokorny i biedny, 
a szukać będą schronienia w imieniu Pana. 
Reszta Izraela nie będzie czynić nieprawości 
ani wypowiadać kłamstw. I nie znajdzie się 
w ich ustach zwodniczy język, gdy paść się 
będą i wylegiwać, a nie będzie nikogo, kto 
by ich przestraszył.

Czytania na następną niedzielę
V Niedziela zwykła
Pierwsze czytanie: Iz 58, 7-10
Psalm: Ps 112
Drugie czytanie: 1Kor 2, 1-5
Ewangelia: Mt 5, 13-16

Drugie czytanie  (1Kor 1, 26-31)
Przypatrzcie się, bracia, powołaniu wasze-
mu! Według oceny ludzkiej niewielu tam 
mędrców, niewielu możnych, niewielu szla-
chetnie urodzonych. Bóg wybrał właśnie 
to, co głupie w oczach świata, aby zawsty-
dzić mędrców, wybrał, co niemocne, aby 
mocnych poniżyć; i to, co nieszlachetnie 
urodzone według świata oraz wzgardzo-

Alleluja, Alleluja, Alleluja
Cieszcie się i radujcie,
albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie.
Alleluja, Alleluja, Alleluja

Ps 146
Ref.: Ubodzy duchem mają wstęp do nieba
Bóg wiary dochowuje na wieki, 
uciśnionym wymierza sprawiedliwość,
chlebem karmi głodnych, 
wypuszcza na wolność uwięzionych.
Ref.: Ubodzy duchem mają wstęp do nieba
Pan przywraca wzrok ociemniałym, 
Pan dźwiga poniżonych.
Pan kocha sprawiedliwych, 
Pan strzeże przybyszów.
Ref.: Ubodzy duchem mają wstęp do nieba
Ochrania sierotę i wdowę, 
lecz występnych kieruje na bezdroża.
Pan króluje na wieki, 
Bóg twój, Syjonie, przez pokolenia.
Ref.: Ubodzy duchem mają wstęp do nieba

Ewangelia (Mt 5, 1-12) 
Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy 
usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. 
Wtedy otworzył usta i nauczał ich tymi sło-
wami: «Błogosławieni ubodzy w duchu, al-
bowiem do nich należy królestwo niebieskie.
Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem 
oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, al-
bowiem oni na własność posiądą ziemię. 
Błogosławieni, którzy łakną i pragną spra-
wiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. 
Błogosławieni miłosierni, albowiem oni 
miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czyste-
go serca, albowiem oni Boga oglądać będą. 
Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, 
albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.
Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie 
dla sprawiedliwości, albowiem do nich nale-
ży królestwo niebieskie. Błogosławieni jeste-
ście, gdy wam urągają i prześladują was i gdy 
z mego powodu mówią kłamliwie wszystko 
złe o was. Cieszcie się i radujcie, albowiem 
wielka jest wasza nagroda w niebie».

ne, i to, co w ogóle nie jest, wyróżnił Bóg, 
by to, co jest, unicestwić, tak by się żadne 
stworzenie nie chełpiło wobec Boga. Przez 
Niego bowiem jesteście w Chrystusie Je-
zusie, który stał się dla nas mądrością od 
Boga i sprawiedliwością, i uświęceniem, 
i odkupieniem, aby jak to jest napisane, 
«w Panu się chlubił ten, kto się chlubi».



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

Kolekta z poprzedniej niedzieli wyniosła 
£957.96, wszystkim serdecznie dziękujemy za 
złożone ofiary.

Msze święte po polsku 
w każdą niedzielę:

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

2.02  20:00 – Ofiarowanie Pańskie (kaplica)

pierwszy piątek miesiąca 
Adoracja Najświętszego Sakramentu  od  10:30 
do 20:00. Msze święte w języku angielskim 10:00  
i 18:30. Po mszy wieczornej Godzina Święta w cza-
sie, której będzie możliwość spowiedzi w języku pol-
skim i angielskim. 

W dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus mówi nam o „Ośmiu Błogosławieństwach” jako o ośmiu 
sposobach prowadzących do osiągnięcia prawdziwego szczęścia. Kim są ludzie, którzy wybie-
rają taki styl życia? Są to ubodzy w duchu, ci którzy się smucą, którzy łakną i pragną sprawie-
dliwości, cisi, miłosierni, czystego serca, ci którzy wprowadzają pokój i którzy cierpią prześla-
dowanie dla sprawiedliwości z powodu Jezusa. Droga Ośmiu Błogosławieństw wymaga od nas 
ogromnego zawierzenia Bogu. Tę drogę trudno zrozumieć, ponieważ jest wymagająca oraz 
prowadzi pod prąd współczesnego nurtu myślenia. Kto tę drogę podejmuje, wcześniej czy póź-
niej doświadczy szczęścia. Jednocześnie niejednokrotnie można usłyszeć, że treść tej Ewangelii 
jest zbyt idealna, a nawet nierealna, aby nią żyć. Dlatego niektórzy tworzą swoje „błogosła-
wieństwa”, które według nich dają pełnię szczęścia oraz są łatwiejsze w realizacji. Błogosławieni 
sprytni, albowiem będą wiele posiadać, błogosławieni inteligentni, albowiem dobrze się usta-
wią w życiu, błogosławieni, którzy myślą tylko o sobie... To tylko niektóre tak zwane ludzkie 
błogosławieństwa, lista pozostaje otwarta. Każdy z nas znając swoje życie wie doskonale, co 
by na niej mógł umieścił. Jesteśmy ludźmi wolnymi i możemy wybierać. A zatem, czy chcę iść 
drogą Jezusowych ośmiu Błogosławieństw, które są pewną ścieżką do świętości, czy też drogą 
doraźnego szczęścia?

wizyta duszpasterska Wszyscy, którzy chcą odwiedzin duszpasterskich,  
proszeni są o wypełnienie formularza znajdującego sie z tyłu kościoła i przekazanie go do zakrystii 
lub duszpasterza, wówczas skontaktujemy się i umówimy spotkanie. W miarę możliwości pragniemy 
odwiedzić Was wszystkich. Prosimy jednak o wyrozumiałość i cierpliwość, ponieważ, jak sami wie-
cie, w naszym duszpasterstwie wciąż przybywa inicjatyw i często niełatwo znaleźć dogodny termin. 
Chcemy, aby wizyta duszpasterza w Waszych domach była okazją do wspólnej modlitwy, rozmowy 
i błogosławieństwa miejsca zamieszkania.

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.

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.

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

POMOC PRAWNA możliwa jest do 
uzyskania w każdy poniedziałek od godz.10.00 
– 11.00 pod numerem telefonu 02032870344. 
Pomoc jest bezpłatna.

Kalendarz liturgiczny
31 stycznia (wtorek):
wsp. św. Jana Bosko
2 lutego (czwartek):
Święto Ofiarowania Pańskiego
3 lutego (piątek):
wsp. św. Błażeja, biskupa i męczennika
4 lutego (sobota) u jezuitów:
wsp. św. Jana de Brito i towarzyszy

divine mercy group za gru-
pę tę, od tego roku odpowiedzialny jest  o. Bog-
dan. Spotyka się ona w ostatni wtorek miesiąca 
o godz. 19.30 w małej kaplicy na wspólnej Mszy 
św. i modlitwie. Grupa prowadzona jest w j. an-
gielskim. Zapraszamy do uczestnictwa.

„wspólnota u przyjaciela”  
w poniedziałek (30.1) o godz. 19:30, na 
Eucharystię. Spotkanie w  Domu Parafialnym.

nadzwyczajni szafarze 
Najświętszego Sakramentu, zaproszeni są do 
uczestnicwa w Mszy św. w święto Ofiarowania 
Pańskiego (2 lutego) o godz. 20.00 w małej kaplicy.

W sobotę wieczorem odbyło się spotkanie wolontariuszy naszego Duszpasterstwa. Jest to dobra oka-
zja, by wyrazić naszą wdzięczność tym wszystkim, którzy pomagają w organizowaniu i prowadzeniu 
Duszpasterstwa Polskiego w naszej parafii. Wiele inicjatyw nie odbyłoby się bez Waszego udziału i 
pomocy. Nie sposób wymienić wszystkich naszych zaangażowań i wszystkich osób biorących udział 
w przedsięwzięciach duszpasterstwa. Wspominając jedynie niektóre, dziękujęmy za każdy gest przy-
chylności i hojności z Waszej strony.  Rekolekcje, czuwania, Festyn Rodzinny, odpust parafialny, 
kiermasze, koncerty, a także całoroczna działalność parafii oparta jest na zaangażowaniu wielu osób. 
Dziękujemy osobom tworzącym Radę Parafialną, dbającym o oprawę muzyczną i liturgię. Dziękuje-
my koordynatorom wspólnot i grup modlitwenych oraz apostolatu społecznego i katechetom. Dzię-
kujemy każdemu z osobna, kto dba o zakrystię i o porządek w naszym kościele, a także wszystkim 
cichym i bezimiennym dobroczyńcom.
Ponadto chcięlibyśmy Was poinformować o zmianach w Radzie Duszpasterstwa. Po wielu latach 
ofiarnej pracy swoją posługę kończą p. Jadwiga Boczkowska i p. Rafał Pratko. Dziękujemy im za 
wszystko, co wydarzyło się dzięki ich staraniom i osobistemu zaangażowaniu. Wasza służba jest nie-
oceniona! Nowym koordynatorem naszej rady oraz przedstwaicielem społeczności polskiej w Parish 
Council został p. Arkadiusz Drabik. 
Wszystkim Wam z głębi serca bardzo dziękujemy. Bóg zapłać!

o. Bogdan Leśniak SJ

zmiana tajemnic różańca 
w przyszłą niedzielę (5.02) po Mszy św. wieczor-wieczor-
nej. Zapraszamy wszystkich, którzy chcą się dołą-
czyć do Róży różańcowej.


