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Droga do doskonałości

Liturgia słowa
Pierwsze czytanie: Syr 15, 15-20
Psalm 119: Błogosławieni słuchający Pana
Drugie czytanie: 1 Kor 2, 6-10

Aklamacja: Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi,
                     że tajemnice królestwa objawiłeś prostaczkom.

Ewangelia: Mt 5, 20-22a. 27-28. 33-34a. 37
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jeśli wasza sprawie-
dliwość nie będzie większa niż uczonych w Piśmie i faryze-
uszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego. Słyszeliście, 
że powiedziano przodkom: „Nie zabijaj”; a kto by się dopu-
ścił zabójstwa, podlega sądowi. A Ja wam powiadam: Każdy, 
kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi. Słyszeliście, 
że powiedziano: „Nie cudzołóż”. A Ja wam powiadam: Każdy, 
kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopu-
ścił z nią cudzołóstwa. Słyszeliście również, że powiedziano 
przodkom: „Nie będziesz fałszywie przysięgał, lecz dotrzy-
masz Panu swej przysięgi”. A Ja wam powiadam: Wcale nie 
przysięgajcie. Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. A 
co nadto jest, od Złego pochodzi».

Słowa, które dziś padają z ust Jezusa są stanowcze i nie pod-
legają dyskusji, ponieważ dotyczą Bożego prawa. Wolność 
naszego serca od grzechu daje nam pełnię życia w prawdzie 
i szczęściu. Każdy z nas ma wolną wolę i sam może wybrać 
drogę, którą chce iść. Bóg daje nam drogowskazy, aby nasze 
wybory były słuszne, ale to zawsze są nasze wybory. Bóg, 
który jest Miłością, pragnie abyśmy my, obdarowani miłością 
i godnością dzieci Bożych, stawali się podobni do naszego 
brata Jezusa Chrystusa.



Chrzest
Chrzty w naszej parafii obywają w wyznaczone niedziele. 
Dostępne daty chrztów na najbliższe miesiące to:
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.

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. 

Kancelaria parafialna
Od jutra 13 lutego przez najbliższe dwa tygodnie, z powodu 
nieobecności o. Piotra, kancelaria będzie działała w ograni-
czony sposób. Nie wszytskie sprawy będą możliwe do zała-
twiemia, prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość. Za utrud-
nienia przepraszamy.


