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Bądź ostatni

św. Ignacy - rycerz  Chrystusa

Inigo, bo takie jego było imię jakie otrzymał na chrzcie świętym, pochodził z bardzo 
licznej rodziny szlacheckiej w kraju Basków w Hiszpanii. Jego przodkowie z narażeniem 
życia bronili króla Kastylii. Na zamku w Arevalo, Inigo uczył się jak 
służyć na dworze królewskim. Marzył wtedy o wielkiej sławie rycerza. 
W czasie bitwy o Pampelunę wykazał się wielkim męstwem i odwagą. 
Tam też, kula armatnia roztrzaskała mu lewą nogę. Przetranspor-
towano go do domu rodzinnego, gdzie z wielkim trudem powracał 
do zdrowia. Podczas leczenia, z braku innych książek, 
chętnie czytał Ewangelię i historie o świętych. Zauwa-
żył wtedy, że jest szczęśliwszy, gdy czyta dobre rzeczy 
niż wtedy gdy myśli o wielkiej sławie rycerza. Pan Jezus 
posługując się jego wrodzoną ambicją i pragnieniem od-
znaczenia się czymś wielkim pomagał mu myśleć w ten 
sposób: „skoro św. Dominik i św. Franciszek dokonali 
tak wielkich rzeczy dla Boga, dlaczego i ja nie miałbym 
podobnych dokonać?”
Pewnego dnia postanowił na dobre zerwać  
z próżnym życiem i całkowicie należeć do Jezusa. 
Swój rycerski strój zostawił żebrakowi i w jego 
podartej sukni pieszo udał się do sanktuarium 
Matki Bożej w Montserrat. Tam czuwał przez 
całą noc, jak przystało na 
prawdziwego rycerza swojej 
Pani. Następnie skierował 
swoje kroki do Manresy, 
gdzie zamieszkał w szpita-
lu. Posługiwał chorym a w 
wolnych chwilach oddawał 
się osobistej modlitwie. W 
Manresie zapragnął przez 
całe życie „być z Jezusem”, 
Królem wieków i walczyć 
tylko pod Sztandarem Krzyża!



Spowiedź
Możliwość spowiedzi w każdy piątek w czasie adoracji od 19:00 do 
20:00. Po adoracji możliwość przyjęcia komunii św. Informujemy, 
że w dniu 1.10 spowiedzi nie będzie. Za utrudnienia przepraszmy. 

Wspólnota u Przyjaciela
zaprasza na spotkania modlitewne w każdy poniedziałek o godz. 
19:30 w sali w domu parafilanym. Wejście na końcu parkingu 
samochodowego. 

Kurs RICA 
Kurs dla nieochrzczonych dorosłych i dla chrześcijan pragnących 
zostać katolikami, rozpocznie się w ciągu najbliższych kilku tygo-
dni. Będzie on prowadzony w j. angielskim. Trawają zapisy drogą 
e-mailową.

Konkurs plastyczny
Wszystkich małych i dużych zapraszamy do wzięcia udziału w 
konkursie plastycznym poświęconym postaci naszego patrona 
Św. Ignacego. Motywem przewodnim konkursu jest:  Św. Ignacy 
- Rycerz Chrystusa. Pracę można przygotować w dowolnej formie 
plastycznej lub multimedialnej (rysunek, komiks, animacja itp.) 
Chcielibyśmy, aby najlepszych prac powstał kalendarz na 2022 rok. 
Pracę można oddawać do 26.09. Szczegółowy regulamin konkursu 
na naszej stronie internetowej.

14 urodziny duszpasterstwa
Z radością zapraszamy Was na urodzinowe spotkanie w ogrodzie, 
które odbędzie się 26.09 po Mszy św o godz. 12.30. Będą niespo-
dzianki dla dzieci, tort i przekąski z grila. Mamy nadzieję, że wspól-
ne świętowanie będzie dobrym czasem dla nas wszystkich!

Chrzest
Chrzty w naszej parafii obywają w pierwsze i trzecie niedziele mie-
siąca. Formularz i wszytskie informacje na naszej stronie interne-
towej: www.stignatius.pl/sakramenty/chrzest


