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Jezus wskazuje nam drogę

Liturgia słowa
Pierwsze czytanie: So 2, 3; 3, 12-13
Psalm 146: Ubodzy duchem mają wstęp do nieba
Drugie czytanie: 1 Kor 1, 26-31

Aklamacja: Cieszcie się i radujcie,
                    albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie.

Ewangelia: Mt 5, 1-12a
Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystą-
pili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył usta i nauczał 
ich tymi słowami: Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem 
do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni, którzy 
się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, 
albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, 
którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą 
nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miło-
sierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem 
oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy wprowadzają 
pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Błogo-
sławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, 
albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławie-
ni jesteście, gdy wam urągają i prześladują was i gdy z mego 
powodu mówią kłamliwie wszystko złe o was. Cieszcie się i 
radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie.

Jezus codziennie patrzy na nas z miłością, widzi nasze zma-
gania, radości i smutki. On zna nasze serca, nasze potrzeby, 
obawy i pragnienia. Bóg pragnie być obecny w naszej co-
dzienności. Każdego dnia kieruje do nas swoje słowo i bło-
gosławi nam we wszystkim co dzieje się w naszym życiu.
Czy czuje się zauważony w tłumie, czy potrafię usłyczeć sło-
wa  Jezusa i przyjąć Jego błogosłaieństwo?



Chrzest
Chrzty w naszej parafii obywają w wyznaczone niedziele. 
Dostępne daty chrztów na najbliższe miesiące to:
12 lutego
12 marca
8 kwietnia (Wigilia paschalna w noc Zmartwychwstania 
Pańskiego)
13 maja (sobota przed dniem I Komunii)
11 czerwca
Zgłoszenia przyjmujemy tylko on-line. Wszystkie potrzebne 
informacje oraz formularz zapisu są dostępne na naszej stro-
nie internetowej: www.stignatius.pl/sakramenty/chrzest

Spowiedź
Spowiedź odbywa się w każdy piątek (oprócz czwartego piąt-
ku miesiąca) w czasie adoracji Najświętszego Sakramentu od 
19:00 do 20:00. Po adoracji możliwość przyjęcia Komunii św. 

Pismo św.
W najbliższym czasie planujemy zamówienie kilkunastu 
egzemplarzy Pisma św. w j. polskim. Jeśli nie masz jeszcze 
Słowa Bożego w swoim domu i chciałbyś je kupić, napisz do 
nas na  adres: stignatius@jezuici.pl a zamówimy je dla ciebie.

Msza św. z modlitwą  
o uzdrowienie
Zapraszamy w najbliższy poniedziałek,  30 stycznia o godz 
19:30 na Mszę św., a po niej na adorację i wspólną modlitwę 
o uzdrowienie duszy i ciała. Po Mszy św. będzie możliwość 
modlitwy wstawienniczej.  

W czwartek, 2 lutego zapraszamy na Mszę św o godz 19:30 
podczas, której zostaną poświęcone, przyniesione przez was 
świece / gromnice, znak obecności mocy Chrystusa pośród 
nas. Drugi dzeń lutego nazywa się dniem Matki Bożej Grom-
nicznej, na pamiątkę faktu ofiarowania przez Maryję i Józefa 
małego Jezusa w świątyni jerozolimskiej. Symeon widząc 
dziecię ogłosił, że nowo narodzony Syn Boży jest Światłem 
swiata i Zbawieniem narodów.

Święto Ofiarowania 
Pańskiego

Sprzątanie kościoła
W najbliższy piątek, 3 lutego po adoracji, około godz 20:00 
zapraszamy do sprzątania kościoła. Wspólnie zadbajmy o 
pzygotowanie świątyni do modlitwy.

Rekolekcje w życiu 
codziennym
Od 5 marca do 2 kwietnia zapraszamy do udziału w igna-
cjańskich rekolekcjach w życiu codziennym. Po wieczor-
nych Mszach św. w niedzielę będą odbywały się spotaknai, 
które przygotują nas do modlitwy w tygodniu. Dodatkowo 
raz w tygodniu będą spotaknia z osobą towarzyszącą, która 
pomoże nam w odbyciu rekolekcji. Zapisy on-line, po prze-
słaniu e-mail na adres stignatius@jezuici.pl otrzymają pań-
stwo formularz zgłoszeniowy. Ilość miejsc jest ograniczona. 
Zapraszamy!


