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LITURGIA SŁOWA

Pierwsze Czytanie (Kpł 19, 1-2. 17-18)
Pan powiedział do Mojżesza: «Przemów do 
całej społeczności Izraelitów i powiedz im: 
Bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty, Pan, 
Bóg wasz! Nie będziesz żywił w sercu nie-
nawiści do brata. Będziesz upominał bliź-
niego, aby nie ponieść winy z jego powodu. 
Nie będziesz szukał pomsty, nie będziesz 
żywił urazy do synów twego ludu, ale bę-
dziesz miłował bliźniego jak siebie samego. 
Ja jestem Pan!»

Drugie czytanie  (1 Kor 3, 16-23)
Bracia: Czyż nie wiecie, że jesteście świą-
tynią Boga i że Duch Boży mieszka w was? 
Jeżeli ktoś zniszczy świątynię Boga, tego 
zniszczy Bóg. Świątynia Boga jest święta, 
a wy nią jesteście. Niechaj się nikt nie łu-
dzi. Jeśli ktoś spośród was mniema, że jest 
mądry na tym świecie, niech się stanie głu-
pim, by posiadł mądrość. Mądrość bowiem 
tego świata jest głupstwem u Boga. Zresz-
tą jest napisane: «On udaremnia zamysły 
przebiegłych» lub także: «Wie Pan, że próż-
ne są zamysły mędrców». Niech się przeto 
nie chełpi nikt z powodu ludzi! Wszystko 
bowiem jest wasze: czy to Paweł, czy Apol-
los, czy Kefas; czy to świat, czy życie, czy 
śmierć, czy to rzeczy teraźniejsze, czy przy-
szłe, wszystko jest wasze, wy zaś Chrystusa, 
a Chrystus – Boga.

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Kto zachowuje naukę Chrystusa,
w tym naprawdę miłość Boża jest doskonała.

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Ewangelia (Mt 5, 38-48)
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Sły-
szeliście, że powiedziano: „Oko za oko 
i ząb za ząb”. A Ja wam powiadam: Nie 
stawiajcie oporu złemu: lecz jeśli cię ktoś 
uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i 
drugi. Temu, kto chce prawować się z tobą 
i wziąć twoją szatę, odstąp i płaszcz. Zmu-
sza cię ktoś, żeby iść z nim tysiąc kroków, 
idź dwa tysiące. Daj temu, kto cię prosi, i 
nie odwracaj się od tego, kto chce pożyczyć 
od ciebie. Słyszeliście, że powiedziano: 
„Będziesz miłował swego bliźniego”, a nie-
przyjaciela swego będziesz nienawidził. A 
Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nie-
przyjaciół i módlcie się za tych, którzy was 
prześladują, abyście się stali synami Ojca 
waszego, który jest w niebie; ponieważ 
On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad 
złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na 
sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Jeśli 
bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, 
cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i cel-
nicy tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie 
tylko swych braci, cóż szczególnego czyni-
cie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądź-
cie więc wy doskonali, jak doskonały jest 
Ojciec wasz niebieski».

Psalm 103

Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia.
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Pierwsze czytanie: Rdz 2, 7-9; 3, 1-7
Psalm: Ps 51
Drugie czytanie: Rz 5, 12.17-19
Ewangelia: Mt 4, 1-11



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 
£ 3,290.71 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 charakter 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

Wszystkich zainteresowanych wspól-
nym spędzeniem czasu z dziećmi w 
wieku 0-3 lat zapraszamy na pierw-
sze spotkanie przy kawie i herbacie 
w piątek 6.03 w godz. 10:00 - 12:00 do 
OldRef w domu parafialnym. Więcej 
informacji u Dominiki 07791778783.

Piątkowy Mum’s Club

Dziś po Mszy św. o godz. 19:30 dorosłych 
zapraszamy na karnawałowego grzańca. 
Degustacja rozpocznie się błogosławień-
stwem wina. Zachęcamy do przyniesienia 
wina, które planujecie spożyć w okresie 
wielkanocnym. Zaraz po grzańcu zapra-
szamy na spotkanie małżeństw sakramen-
talnych 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

Msza św. 
z modlitwą o uzdrowienie
Msza św. odbędzie się w poniedziałek  
24.02 o godz. 19:30, zapraszamy. Po Mszy 
św. będziemy trwali na modlitwie ado-
rując Najświętszy  Sakrament, prosząc 
Pana Jezusa o Jego dary. Informujcie  
o tym wydarzeniu Waszych najbliższych  
i wszystkich potrzebujących. 

Wielki Post 2020

rozpoczyna w Kościele okres Wielkiego 
Postu. Msze święte w tym dniu o godz. 
10:00 i 18:30 w języku angielskim oraz 
o 6:15 i 20:15 w języku polskim. 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.

Środa Popielcowa 26.02

w każdy piątek Wielkiego Postu o godzi-
nie 20:00. Rozważania bedą przygoto-
wane przez wspólnoty działające przy 
naszym Duszpasterstwie. W najbliższy 
piątek 28.02 nabożeństwo poprowadzi 
grupa lektorów naszego duszpasterstwa.  

Droga Krzyżowa

w dniach 15–17.03 poprowadzi o. Paweł 
Bucki, jezuita pracujący w nowopowsta-
jącej parafii koło Białegostoku. Nauki 
rekolekcyjne rozpoczną się w niedzielę 
podczas Mszy św. i będą kontynuowane 
w następnych dniach o godz. 19:30.

Rekolekcje Wielkopostne

W czwartek 2.04 o godz. 19:30 zapra-
szamy na nabożeństwo pojednania, za-
chęcamy do skorzystania z sakramentu 
pojednania i nie odkładania go na Wielki 
Tydzień. 

Nabożeństwo pojednania

Schola

Osoby, które chciałyby się włączyć w 
przygotowanie oprawy muzycznej na li-
turgię Wielkiego Piątku i Wigilii Paschal-
nej, zapraszamy na próbę w środę 10.04   
o godz. 19:30 do Domu Parafialnego.


