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Wy jesteście solą dla ziemi

Liturgia słowa
Pierwsze czytanie: Iz 58, 7-10
Psalm 112: Wschodzi w ciemnościach jak światło dla prawych
Drugie czytanie: 1 Kor 2, 1-5

Aklamacja: Ja jestem światłością świata,
                    kto idzie za Mną, będzie miał światło życia.

Ewangelia: Mt 5, 13-16
Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Wy jesteście solą ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, 
czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzu-
cenie i podeptanie przez ludzi. Wy jesteście światłem świata. 
Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się 
też lampy i nie umieszcza pod korcem, ale na świeczniku, aby 
świeciła wszystkim, którzy są w domu. Tak niech wasze świa-
tło jaśnieje przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i 
chwalili Ojca waszego, który jest w niebie».

Być jak sól, nadawać smak i zachowywać świeżość. Być świa-
tłem, które oświeca drogę, pokazuje dobroć i miłość Boga. 
We współczenym świecie, gdzie toczą się wojny, szerzą cho-
roby i panuje duża swoboda działania i pogoni za własnym 
szczęsciem, Bóg powołuje nas aby światło naszej wiary ja-
śniało przed ludźmi. To proste powołanie budzi w nas czuj-
ność i uwrażliwia nas aby nigdy nie utracić smaku, nie być 
zgorszenia choćby w najmniejszej sprawie.



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.

Sprzątanie kościoła
Wszystkim, którzy poświęcili swój czas i włączyli się w 
sprzątania kościoła w ubiegły piątek, bardzo sedrecznie 
dziękujemy.

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!

Wspólnota u Przyjaciela
zaprasza na spotkania modlitewne w każdy poniedziałek o 
godz. 19:30 w sali w domu parafilanym. Wejście na końcu 
parkingu przy kościele. Spotykamy się aby poprzez modlitwę 
i śpiew, pogłębiać relację z Bogiem i uczyć się wielbić Go na-
szym życiem. Spotkanie jest otwarte dla każdego. 

Rada Duszpasterska
spotyka się 7 lutego o godz 18:00. Jeśli chcialiby państwo 
przedstawić swoje propozycje lub uwagi dotyczące naszego 
duszpasterstwa, prosimy o kontakt pod adresem e-mail 
stignatius@jezuici.pl


