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Tak lub nie #Wszystko#jasne

 VI Niedziela Zwykła, Rok A

LITURGIA SŁOWA

Pierwsze Czytanie (Syr 15, 15-20)
Jeżeli zechcesz, zachowasz przykazania, 
a dochowanie wierności zależy od Jego 
upodobania. Położył przed tobą ogień i 
wodę, po co zechcesz, wyciągniesz rękę. 
Przed ludźmi życie i śmierć, co ci się spodo-
ba, to będzie ci dane. Ponieważ wielka jest 
mądrość Pana, ma ogromną władzę i widzi 
wszystko. Oczy Jego patrzą na tych, co się 
Go boją – On sam poznaje każdy czyn czło-
wieka. Nikomu On nie przykazał być bez-
bożnym i nikomu nie zezwolił grzeszyć.

Drugie czytanie  (1 Kor 2, 6-10)
Bracia: Głosimy mądrość między doskona-
łymi, ale nie mądrość tego świata ani wład-

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że 
tajemnice królestwa objawiłeś prostaczkom.

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Ewangelia (Mt 5, 20-22a. 27-28. 33-34a. 37)
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jeśli 
wasza sprawiedliwość nie będzie większa 
niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie 
wejdziecie do królestwa niebieskiego. Sły-
szeliście, że powiedziano przodkom: „Nie 
zabijaj”; a kto by się dopuścił zabójstwa, 
podlega sądowi. A Ja wam powiadam: Każ-
dy, kto się gniewa na swego brata, podlega 
sądowi. Słyszeliście, że powiedziano: „Nie 
cudzołóż”. A Ja wam powiadam: Każdy, kto 
pożądliwie patrzy na kobietę, już się w swo-
im sercu dopuścił z nią cudzołóstwa. Sły-
szeliście również, że powiedziano przod-
kom: „Nie będziesz fałszywie przysięgał, 
lecz dotrzymasz Panu swej przysięgi”. A Ja 
wam powiadam: Wcale nie przysięgajcie. 
Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, 
nie. A co nadto jest, od Złego pochodzi».

Psalm: Ps 119
Błogosławieni słuchający Pana.
Błogosławieni, których droga nieskalana, 
którzy postępują zgodnie z Prawem Pańskim.
Błogosławieni, którzy zachowują Jego napo-
mnienia
i szukają Go całym sercem.

Błogosławieni słuchający Pana
Ty po to dałeś swoje przykazania, 
aby przestrzegano ich pilnie.
Oby niezawodnie zmierzały moje drogi 
ku przestrzeganiu Twych ustaw.

Błogosławieni słuchający Pana
Czyń dobrze swemu słudze, Panie, 
aby żył i przestrzegał słów Twoich.
Otwórz moje oczy,
abym podziwiał Twoje Prawo.

Błogosławieni słuchający Pana
Naucz mnie, Panie, drogi Twoich ustaw, 
bym ich przestrzegał do końca.
Ucz mnie, bym przestrzegał Twego Prawa 
i zachowywał je całym sercem.

ców tego świata, zresztą przemijających. 
Lecz głosimy tajemnicę mądrości Bożej, 
mądrość ukrytą, tę, którą Bóg przed wie-
kami przeznaczył ku chwale naszej, tę, któ-
rej nie pojął żaden z władców tego świata; 
gdyby ją bowiem pojęli, nie ukrzyżowaliby 
Pana chwały; lecz właśnie nauczamy, jak 
zostało napisane: «Ani oko nie widziało, ani 
ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie 
zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygoto-
wał Bóg tym, którzy Go miłują». Nam zaś 
objawił to Bóg przez Ducha. Duch przenika 
wszystko, nawet głębokości Boga samego.



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 poprzednią niedzielę wyniosła 
£ 3,003.54 Wszystkim serdecznie dzięku-
jemy 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

poniedziałek 9:00–10:30
piątek 17:45–18:45
Intencje mszalne można zamawiać po 
każdej Mszy św.   

Kancelaria parafialna

Grupy pomocowe
Przy naszej parafii działają następujące 
grupy wsparcia: Grupa Anonimowych 
Alkoholików AA - w czwartki o godz. 
19:00, Grupa wsparcia dla osób współ-
uzależnionych i osób żyjących z osoba-
mi uzależnionymi AL-ANON - w środy 
o godz. 19:30, Grupa Dorosłych Dzieci 
Alkoholików DDA - środy o godz. 19:00 
Grupa Anonimowych Narkomanów NA 
(w j. ang.) - we wtorki o godz. 19:00. Gru-
py mają charajter otwarty, wszystkich 
potrzebujących wsparcia zapraszamy.

Osoby, które chciałyby skorzystać z bez-
płatnej konsultacji językowej, aby określić 
poziom swojego j. angielskiego i dowie-
dzieć się o możliwościach jego rozwoju, 
mogą się skontaktować z p. Małgorzatą 
przez adres e-mail: esol@camden.gov.uk

Konsultacja językowa

Pomoc Psychologiczna
Pani Agata Peliksza, psychoterapeuta 
stażysta, prowadzi dyżur w środy 17:00-
21:00 w domu parafialnym. Spotkanie 
tylko po umówieniu telefonicznym. 
Szczegółowe informacje: 07933 283373

Wspólnota u Przyjaciela
zaprasza w poniedziałek 17.02 o godz. 
19:30 na spotkanie modlitewne, podczas 
którego będziemy adorowali Pana Jezusa 
w Najświętszym Sakramencie. Spotkanie  
odbędzie się w domu parafialnym.

Divine Mercy Group
Spotkanie odbędzie się w środę 19.02 i 
rozpocznie się Mszą św. o godz. 18:30 w 
kościele. Po Mszy św. zapraszamy na na-
bożeństwo ku czci Bożego Miłosierdzia.

Duch Prawa i Prawo Ducha

W dzisiejszej ewangelii św. Mateusza, 
Jezus mówi do swoich uczniów: „Nie 
sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo 
albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, 
ale wypełnić (gr. plerosai)”. (Mt 5, 17) 
Jezus wie, że są dwa typy charakterów: 
ci, którzy mają tendencję do robienia 
wszystkiego według instrukcji i ci, którzy 
mają tendencję do dystansowania się 
od każdej nieprzyjemnej sytuacji. Jezus 
tymczasem zaprasza nas do poszukiwa-
nia Ducha Prawa, tego, który przynosi re-
alną sprawiedliwość. Nie bez przyczyny 
w tej samej ewangelii czytamy: „Jezus mu 
odpowiedział: «Ustąp teraz, bo tak godzi 
się nam wypełnić (gr. plerosai) wszystko, 
co sprawiedliwe». Wtedy Mu ustąpił” 
(Mt 3, 15). Są to słowa wypowiadane do 
Jana Chrzciciela tuż przed chrztem w 
Jordanie. Oba te cytaty zawierają greckie 
słówko plero, oznaczające wypełnianie, 
ale też bogacenie się. Te ostanie znacze-
nie odnajdujemy w Liście do Rzymian 
św. Pawła: „A Bóg, dawca nadziei, niech 
wam udzieli pełni radości i pokoju w wie-
rze, abyście mocą Ducha Świętego byli 
bogaci (gr. plerosai) w nadzieję.” (Rz 15, 
13) Zobaczmy, że poszukiwanie Ducha 
Prawa prowadzi biblijnego czytelnika nie 
tylko do pełni sprawiedliwości, ale rów-
nież do bogactwa nadziei! Duch wypełnia 
nas sobą samym i ubogaca nas poprzez 
swoją nadzieję. Owa nadzieja to nie tylko 
ta związana ze szczęśliwym końcem cza-
sów, to również ta, iż uzdolni On nas te-
raz do głoszenia słowa, tak jak to czytamy 
w Liście do Kolosan: Jego sługą stałem 
się z powodu zleconego mi wobec was 
Bożego włodarstwa: mam wypełnić (gr. 
plerosai) posłannictwo głoszenia słowa 
Bożego.” (Kol 1, 25) Prośmy Pana Boga, 
aby udzielał nam Ducha Prawa, byśmy o 
nim mogli świadczyć już dziś.

o. Michał Karnawalski SJ 

CZYTANIA NA NASTĘPNĄ NIEDZIELĘ

VII Niedziela Zwykła – Rok A
 
Pierwsze czytanie: Kpł 19, 1-2. 17-18
Psalm: Ps 103
Drugie czytanie: 1 Kor 3, 16-23
Ewangelia: Mt 5, 38-48

Dziękujemy za pomoc w sprzątaniu 
kościoła tym, którzy w miniony piątek 
brali w nim udział. Zapraszam do udzia-
łu się w tej posłudze naszej Wspólnocie 
Parafialnej. 

Sprzątanie kościoła
23 lutego po Mszy św. o godz. 19:30 do-
rosłych zapraszamy na karnawałowego 
grzańca. Degustacja rozpocznie się błogo-
sławieństwem wina. Zachęcamy do przy-
niesienia wina, które planujecie spożyć w 
okresie wielkanocnym. Zaraz po grzańcu 
zapraszamy na spotkanie małżeństw 
sakramentalnych związanych z Mszą św. 
wieczorną.

Spotkanie podumowująco-robocze na te-
mat rozwoju Mszy św. wieczornej obędzie 
się w Środę Popielcową, 26 lutego o godz. 
18:45 w Domu Parafialnym. Niech wszy-
scy czują się zaproszeni.

Ostatki


