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W nauczaniu Jezusa znajdujemy 
zapewnienie o trosce. Nie jest to troska, 
która przemija, ale troska zapraszająca 
do zaufania Bożej opatrzności. 

MĄDRA TROSKA

Liturgia Słowa
Pierwsze Czytanie (Iz 49, 14-15)
Mówił Syjon: «Pan mnie opuścił, Pan o 
mnie zapomniał». «Czyż może niewiasta 
zapomnieć o swym niemowlęciu, ta, któ-
ra kocha syna swego łona? A nawet gdyby 
ona zapomniała, Ja nie zapomnę o tobie» – 
mówi Pan.

Alleluja, Alleluja, Alleluja
Żywe jest słowo Boże i skuteczne,
zdolne osądzić pragnienia i myśli serca.
Alleluja, Alleluja, Alleluja

Ps 62
Ref: Jedynie w Bogu spokój znajdzie dusza

Jedynie w Bogu spokój znajduje ma dusza, 
od Niego przychodzi moje zbawienie.
Tylko On jest opoką i zbawieniem moim, 
On moją twierdzą, więc się nie zachwieję.

Ref: Jedynie w Bogu spokój znajdzie dusza

Jedynie w Bogu szukaj spokoju, duszo moja, 
bo od Niego pochodzi moja nadzieja.
Tylko On jest opoką i zbawieniem moim, 
On moją twierdzą, więc się nie zachwieję.

Ref: Jedynie w Bogu spokój znajdzie dusza

W Bogu zbawienie moje i chwała, 
Bóg opoką mocy mojej i moją ucieczką.
W każdym czasie Jemu ufaj, narodzie, 
przed Nim wylejcie wasze serca.

Ref: Jedynie w Bogu spokój znajdzie dusza

Ewangelia (Mt 6, 24-34)
Jezus powiedział do swoich uczniów: 
«Nikt nie może dwom panom służyć. Bo 
albo jednego będzie nienawidził, a drugie-
go – miłował; albo z jednym będzie trzy-
mał, a drugim wzgardzi. Nie możecie słu-
żyć Bogu i Mamonie! Dlatego powiadam 
wam: Nie martwcie się o swoje życie, o to, 
co macie jeść i pić, ani o swoje ciało, czym 
się macie przyodziać. Czyż życie nie zna-
czy więcej niż pokarm, a ciało więcej niż 
odzienie? Przypatrzcie się ptakom pod-
niebnym: nie sieją ani żną i nie zbierają do 
spichlerzy, a Ojciec wasz niebieski je żywi. 
Czyż wy nie jesteście ważniejsi niż one? 
Kto z was, martwiąc się, może choćby jed-
ną chwilę dołożyć do wieku swego życia?
A o odzienie czemu się martwicie? Przy-
patrzcie się liliom polnym, jak rosną: nie 
pracują ani przędą. A powiadam wam: na-
wet Salomon w całym swym przepychu nie 
był tak ubrany jak jedna z nich. Jeśli więc 
ziele polne, które dziś jest, a jutro do pie-
ca będzie wrzucone, Bóg tak przyodziewa, 
to czyż nie tym bardziej was, ludzie małej 
wiary? Nie martwcie się zatem i nie mów-
cie: co będziemy jedli? co będziemy pili? 
czym będziemy się przyodziewali? Bo o to 
wszystko poganie zabiegają. Przecież Oj-
ciec wasz niebieski wie, że tego wszystkie-
go potrzebujecie. Starajcie się naprzód o 
królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a 
to wszystko będzie wam dodane. Nie mar-
twcie się więc o jutro, bo jutrzejszy dzień 
sam o siebie martwić się będzie. Dosyć ma 
dzień każdy swojej biedy».

Drugie czytanie  (1Kor 4, 1-5)
Niech uważają nas ludzie za sługi Chry-
stusa i za szafarzy tajemnic Bożych. A od 
szafarzy już tutaj się żąda, aby każdy z 
nich był wierny. Mnie zaś najmniej zale-
ży na tym, czy będę osądzony przez was, 
czy przez jakikolwiek trybunał ludzki. Co 
więcej, nawet sam siebie nie sądzę. Su-
mienie nie wyrzuca mi wprawdzie nicze-
go, ale to mnie jeszcze nie usprawiedliwia. 
Pan jest moim sędzią. Przeto nie sądźcie 
przedwcześnie, dopóki nie przyjdzie Pan, 
który rozjaśni to, co w ciemnościach 
ukryte, i ujawni zamysły serc. Wtedy każ-
dy otrzyma od Boga pochwałę.

Czytania na następną niedzielę
I Niedziela Wielkiego Postu
Pierwsze czytanie: Rdz 2, 7-9; 3, 1-7
Psalm: Ps 51
Drugie czytanie: Rz 5, 12-19
Ewangelia: Mt 4, 1-11



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 
£970.22, wszystkim serdecznie dziękujemy za 
złożone ofiary.

Msze święte po polsku 
w każdą niedzielę:

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

1.03 20:00 – Środa popielcowa

„Nie troszczcie się zbytnio o swoje życie, o to, co macie jeść i pić; ani o swoje ciało, czym się 
macie przyodziać”. Czytając powyższy cytat w oderwaniu od całego nauczania Pana Jezusa 
moglibyśmy mieć wrażenie, że jest to zachęta, by nie troszczyć się o swoje życie i nie brać za nie 
odpowiedzialności. Ale czy naprawdę o to chodzi? Pan Jezus nie lekceważy naszych trosk, pro-
blemów, potrzeb; to wszystko jest dla Niego bardzo ważne. Niemniej jednak zaznacza, by nie 
troszczyć się zbytnio. Nadmierna troska o przyszłość rozprasza siły i paraliżuje nasze działania, 
które niejednokrotnie stają się bezproduktywne i szkodliwe. Taka postawa uniemożliwia praw-
dziwy rozwój duchowy, słuchanie słowa Bożego oraz odwraca naszą uwagę od tego, co jest 
najbardziej istotne w chrześcijaństwie. Jezus nie zostawia nas w tej sytuacji samych, ale mówi: 
„Starajcie sie naprzód o Królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam 
dodane”. W ten sposób Bóg zaprasza nas do nieustannej weryfikacji własnej hierarchii warto-
ści. W chrześcijaństwie polega ona na postawieniu Boga na pierwszym miejscu i zaufania Mu  
w jego dobroć i opiekę. On wie najlepiej czego potrzebujemy. Nie chodzi o to, że nasze potrze-
by nie są ważne, ale o to by nie zapominać o pierwszeństwie spraw duchowych. 

Z pomocą w rozumieniu chrześcijańskiej hierarchii wartości przychodzi nam św. Ignacy Loyola 
mówiąc: „tak Bogu ufaj, jakby wszystko od niego zależało, a nic od ciebie. I tak się wysilaj, jak-
by wszystko od ciebie zależało, a nic od Boga”. A zatem, kto jest najważniejszy w moim życiu? 
O co najbardziej sie troszczę? Czy wierzę w Bożą opatrzność i dostrzegam ją w swoim życiu? 
Czy staram się o Królestwo Boga i jego sprawiedliwość? Czy ufam, że Bóg obdarzy mnie tym, 
czego potrzebuję?

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.

Kalendarz liturgiczny
1 marca (środa):
Środa popielcowa
4 marca (sobota):
wsp. św. Kazimierza, królewicza

„wspólnota u przyjaciela”  
w poniedziałek (27.2) o godz. 19:30, zapraszamy 
na Eucharystię.

o. Bogdan Leśniak SJ

schola i ministranci Chcielibyśmy zaprosić dziewczynki i chłopców na 
spotkanie, które odbędzie się w sobotę 4 marca o godzinie 14.00. W tym czasie chcemy ufor-
mować grupę scholi dla dziewcząt oraz rozwijać i formować chłopców w liturgicznej służbie 
ołtarza. Spotkanie będzie trwało 90 minut i chcielibyśmy nim rozpocząć cykl comiesięcznych 
spotkań w tych grupach. Jeśli ktoś chciałby się włączyć w prowadzenie i przygotowywanie tych 
grup, prosimy o kontkat z o. Mateuszem (tel: 07840014452). 

święto wspólnoty 24-25.03 od-
bedzie się święto Wspólnoty u Przyjaciela. Jest 
to spotkanie otwarte dla wszystkich. W nowej 
formule proponujemy warsztaty modlitwy i 
śpiewu uwielbienia oraz warsztat liturgiczno-de-
koracyjny. Więcej informacji i zapisy na stronie  
www.stignatius.pl oraz u  Eli 07845 174508.

środa popielcowa
rozpoczyna w Kościele okres Wielkiego Postu. 
Msze święte w tym dniu o 7:00, 10:00 i 18:30 
w języku angielskim oraz o 20:00 w języku pol-
skim. Jest to dzień pokuty, w którym obowiązuje 
post ścisły, tzn. jeden posiłek do syta. Posiłek ten 
powinien być prosty i bez mięsa. Post obowiązuje 
osoby od 18 do 60 roku życia. Ze względu na stan 
zdrowia i rozsądne podejście do postu, każdy z nas 
powinien posłużyć się właściwą miarą.

nadzwyczajni szafarze 
Najświętszego Sakramentu, którzy pełnią tę 
posługę, zaproszeni są na Mszę św. i spotkanie 
w czwartek, 2.3 o godz. 19.30 do małej kaplicy.

droga krzyżowa w każdy piątek Wielkiego Postu o godzinie 20:00. Rozważania 
bedą przygotowane przez wspólnoty działające przy naszym Duszpasterstwie. W najbliższy piątek 
(3.3) nabożeństwo poprowadzi Grupa Lektorów i Szafarzy Najświętszego Sakramentu.  

pierwszy piątek miesiąca 
Adoracja Najświętszego Sakramentu  od  10:30 do 
18.30. Możliwość spowiedzi w języku polskim od 
20.30 -21.00.

warsztaty muzyki liturgicznej Jubileuszowe 10 spotkanie od-
będzie sie w dniach 10-12 marca 2017 w parafii M.B.Czestochowskiej na Devonia Road. Po-
prowadzą je znakomici polscy kompozytorzy Paweł Bebenek, Piotr Pałka i Hubert Kowalski. 
Zapisy i szczegółowe informacje u Justyny Masłowskiej e-mail: justys.maslowska@gmail.com 
& Anny Zielonki e-mail: zieloneczka@gmail.com

pary i małżeństwa W ramach obchodów roku par i rodzin w naszej parafii, 
zapraszamy na specjalną Mszę św. 11 marca o godzinie 16.00. Po Mszy św. zapraszamy na nieformalne 
spotkanie do domu parafialnego. W czasie spotkania odbędą się zajęcia dla dzieci. Msza św. i spotkanie 
będą miały charakter międzynarodowy.    


