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Błogosław #ucz#się#od#Jezusa

V I Niedziela Zwykła Rok C

LITURGIA SŁOWA

Pierwsze Czytanie (Jr 17, 5-8)

Tak mówi Pan: «Przeklęty mąż, który po-
kłada nadzieję w człowieku i który w ciele 
upatruje swą siłę, a od Pana odwraca swe 
serce. Jest on podobny do dzikiego krzewu 
na stepie, nie dostrzega, gdy przychodzi 
szczęście; wybiera miejsca spalone na 
pustyni, ziemię słoną i bezludną. Błogosła-
wiony mąż, który pokłada ufność w Panu, 
i Pan jest jego nadzieją. Jest on podobny 
do drzewa zasadzonego nad wodą, co swe 
korzenie puszcza ku strumieniowi; nie 
obawia się, gdy nadejdzie upał, bo zachowa 
zielone liście; także w roku posuchy nie 
doznaje niepokoju i nie przestaje wydawać 
owoców».

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

Psalm: Ps 1
Ref: Szczęśliwy człowiek, który ufa 
Panu.

Ewangelia (Łk 6, 17. 20-26)

Jezus zszedł z Dwunastoma na dół i zatrzy-
mał się na równinie; był tam liczny tłum 
Jego uczniów i wielkie mnóstwo ludu z ca-
łej Judei i z Jeruzalem oraz z nadmorskich 
okolic Tyru i Sydonu. On podniósł oczy na 
swoich uczniów i mówił: «Błogosławieni 
jesteście, ubodzy, albowiem do was należy 
królestwo Boże. Błogosławieni, którzy teraz 
głodujecie, albowiem będziecie nasyceni.
Błogosławieni, którzy teraz płaczecie, al-
bowiem śmiać się będziecie. Błogosławieni 
jesteście, gdy ludzie was znienawidzą i gdy 
was wyłączą spośród siebie, gdy zelżą was i 
z powodu Syna Człowieczego odrzucą z po-
gardą wasze imię jako niecne: cieszcie się i 
radujcie w owym dniu, bo wielka jest wasza 
nagroda w niebie. Tak samo bowiem przod-
kowie ich czynili prorokom. Natomiast 
biada wam, bogaczom, bo odebraliście już 
pociechę waszą. Biada wam, którzy teraz 
jesteście syci, albowiem głód cierpieć bę-
dziecie. Biada wam, którzy się teraz śmie-
jecie, albowiem smucić się i płakać będzie-
cie. Biada wam, gdy wszyscy ludzie chwalić 
was będą. Tak samo bowiem przodkowie 
ich czynili fałszywym prorokom».

Drugie czytanie  (1 Kor 15, 12. 16-20)

Bracia: Jeżeli głosi się, że Chrystus zmar-
twychwstał, to dlaczego twierdzą niektórzy 
spośród was, że nie ma zmartwychwstania?
Jeśli umarli nie zmartwychwstają, to i Chry-
stus nie zmartwychwstał. A jeżeli Chrystus 
nie zmartwychwstał, daremna jest wasza 
wiara i aż dotąd pozostajecie w waszych 
grzechach. Tak więc i ci, co pomarli w 
Chrystusie, poszli na zatracenie. Jeżeli 
tylko w tym życiu w Chrystusie nadzieję 
pokładamy, jesteśmy bardziej od wszyst-
kich ludzi godni politowania. Tymczasem 
jednak Chrystus zmartwychwstał jako pier-
wociny spośród tych, co pomarli.

VII Niedziela Zwykła – Rok C 
I czytanie: 1Sm 26, 2.7-9.12-13.22-23
Psalm: Ps 103
II czytanie: 1 Kor 15, 45-49
Ewangelia: Łk 6, 27-38

CZYTANIA NA NASTĘPNĄ NIEDZIELĘ



Opowieść Pielgrzyma
Rozdział I 
Nawrócenie (1521–1522)
Ignacy ranny w Pampelunie  
(20 maja 1521) 

6. Czytał więc często te książki i na-
wet poczuł w sobie pewien pociąg do 
tego, co tam było napisane. Ale kiedy 
przerywał to czytanie, rozmyślał nie-
kiedy nad tym, co przeczytał, kiedy 
indziej zaś nad sprawami światowy-
mi, które przedtem zajmowały jego 
umysł. Wśród tych wielu spraw próż-
nych, które mu się narzucały, jedna 
tak bardzo opanowała jego serce, że 
zatopiwszy się w niej, rozmyślał nad 
nią dwie, trzy, a nawet cztery godziny, 
nie zdając sobie nawet z tego sprawy. 
Marzył o tym, czego by miał dokonać 
w  służbie pewnej damy, o środkach, 
których by użył, aby dostać się do 
miejscowości, gdzie ona mieszkała, o 
wierszach i słowach, w których by się 
do niej zwracał, wreszcie o  czynach 
orężnych, których by dokonywał w 
jej służbie. I  tak był pogrążony w tych 
marzeniach, że nawet nie widział, 
jak bardzo były one niemożliwe do 
spełnienia, ponieważ dama ta nie była 
zwyczajną szlachcianką ani hrabian-
ką, ani księżniczką, ale należała do 
nieporównanie wyższego stanu.

Przypominamy, że w okresie Wielkiego 
Postu, wpisując się w tradycję Kościo-
ła powstrzymujemy się od udzielania 
chrztu. Ponownie zaczynamy udzielać 
tego sakramentu w Okresie Wielkanoc-
nym. W ten sposób podkreślamy znacze-
nie Wielkiego Postu jako czasu przygoto-
wania do chrztu. 

Wszyscy, którzy chcą odwiedzin dusz-
pasterskich,  proszeni są o wypełnienie 
formularza znajdującego sie z tyłu ko-
ścioła i przekazanie go do zakrystii lub 
duszpasterza, wówczas skontaktujemy 
się i umówimy spotkanie. W miarę moż-
liwości pragniemy odwiedzić Was wszyst-
kich. Prosimy jednak o wyrozumiałość 
i cierpliwość, ponieważ często niełatwo 
znaleźć dogodny termin. Chcemy, aby 
wizyta duszpasterza w Waszych domach 
była okazją do wspólnej modlitwy, 
rozmowy i błogosławieństwa miejsca 
zamieszkania.

spotyka się we wtorki o godz. 19:00. 
Wszelkie informacje u Rafała Kasperko-
wicza 07713 139923.

21 lutego (czwartek): Wsp. św Piotra Da-
mianiego, biskupa i dr Kościoła
22 lutego (piątek): Święto katedry św 
Piotra Apostoła
23 lutego (sobota): Wsp. św Polikarpa, 
biskupa i męczennika

Chrzty

Grupa młodych

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

Szkoła Maryi

w poprzednią niedzielę wyniosła  
£3064,27Wszystkim 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

czwartek 9:00–10:30
piątek 18:00–19:00
Intencje mszalne można zamawiać po 
każdej Mszy św.   

Kancelaria parafialna

Kalendarz liturgiczny

Wizyta duszpasterska

Inigo

Publikujemy ciąg dalszy autobiorafii 
św. Ignacego z Loyoli czyli  „Opowieść 
pielgrzyma” w odcinkach. Zapraszamy 
do lektury!

Rodziców za Dzieci będzie miała Mszę 
świętą w Małej Kaplicy w środę 20.02 o 
godz. 19.30. Zapraszamy.

Róża różańca

zaprasza w poniedziałek 18.02 o godz. 
19:30 na spotaknie modlitewne. Spotka-
nie odbędzie się w Domu Parafialnym. 

„Wspólnota u Przyjaciela”

Szkoła Modlitwy
Szkołę modlitwy prowadzimy w ramach 
spotkań Wspólnoty u Przyjaciela. Zapra-
szamy wszystkich na czterotygodniowy 
cykl konferencji o modlitwie, medytacji, 
czytaniu Pisma Świętego oraz modlitwie 
wspólnej.

Szkoła Życia Chrześcijańskiego i Ewange-
lizacji, zaprasza wszystkich zainteresowa-
nych pogłębieniem wiary (konferencje, 
medytacja, Eucharystia, uwielbienie). 
Najbliższa sesja odbędzie się w naszym 
domu parafilanym w piątek (22.02) od 
18.30 do niedzieli do godz. 17.00. Kontakt: 
Mila Kowalska milakowalska@gmail.com, 
07976618378

Farba i wałek
Od pewnego czasu trwają prace remon-
towe w domu parafialnym. Udało nam 
się zgromadzić środki na najcięższe pra-
ce, ale chcielibyśmy także odnowić sale i 
pokoje spotkań oraz korytarze. Każdego, 
kto chciałby nam pomóc poprzez pra-
cę, dodatkową ofiarę, czy w jakikolwiek 
inny sposób, prosimy o kontakt z o. 
Mateuszem.


