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Dobroć #światło#które#mrok#rozjaśnia

 V Niedziela Zwykła, Rok A

LITURGIA SŁOWA

Pierwsze Czytanie (Iz 58, 7-10)
Tak mówi Pan: Dziel swój chleb z głodnym, 
do domu wprowadź biednych tułaczy, na-
giego, którego ujrzysz, przyodziej i nie od-
wracaj się od współziomków. Wtedy twoje 
światło wzejdzie jak zorza i szybko rozkwit-
nie twe zdrowie. Sprawiedliwość twoja 
poprzedzać cię będzie, chwała Pańska iść 
będzie za tobą. Wtedy zawołasz, a Pan od-
powie, wezwiesz pomocy, a On rzeknie: Oto 
jestem! Jeśli u siebie usuniesz jarzmo, prze-
staniesz grozić palcem i mówić przewrot-
nie, jeśli podasz twój chleb zgłodniałemu 
i nakarmisz duszę przygnębioną, wówczas 
twe światło zabłyśnie w ciemnościach, a 
twoja ciemność stanie się południem.

Drugie czytanie  (1 Kor 2, 1-5)
Bracia, przyszedłszy do was, nie przyby-
łem, aby błyszcząc słowem i mądrością, 
głosić wam świadectwo Boże. Postanowi-
łem bowiem, będąc wśród was, nie znać 
niczego więcej, jak tylko Jezusa Chrystu-
sa, i to ukrzyżowanego. I stanąłem przed 
wami w słabości i w bojaźni, i z wielkim 
drżeniem. A mowa moja i moje głoszenie 
nauki nie miały nic z uwodzących prze-
konywaniem słów mądrości, lecz były 
ukazywaniem ducha i mocy, aby wiara 
wasza opierała się nie na mądrości ludz-
kiej, lecz na mocy Bożej.

Alleluja, Alleluja, Alleluja

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

Alleluja, Alleluja, Alleluja

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

Psalm: Ps 112

Wschodzi w ciemnościach jak światło dla 
prawych.
On wschodzi w ciemnościach jak 
światło dla prawych, 
łagodny, miłosierny i sprawiedliwy.
Dobrze się wiedzie człowiekowi, któ-
ry  z litości pożycza 
i swoimi sprawami zarządza uczciwie.

Wschodzi w ciemnościach jak światło dla 
prawych.
Sprawiedliwy nigdy się nie zachwieje 
i pozostanie w wiecznej pamięci.
Nie przelęknie się złej nowiny, 
jego mocne serce zaufało Panu.

Wschodzi w ciemnościach jak światło dla 
prawych.
Jego wierne serce lękać się nie będzie. 
Rozdaje i obdarza ubogich,
jego sprawiedliwość będzie trwała zawsze, 
wywyższona z chwałą będzie jego potęga.



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

Kolekta w poprzednią niedzielę wyniosła 
£ 2,958.61 Wszystkim 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

poniedziałek 9:00–10:30
piątek 17:45–18:45
Intencje mszalne można zamawiać po 
każdej Mszy św.   

Kancelaria parafialna

Grupy pomocowe
Przy naszej parafii działają następujące 
grupy wsparcia: Grupa Anonimowych 
Alkoholików AA - w czwartki o godz. 
19:00, Grupa wsparcia dla osób współ-
uzależnionych i osób żyjących z osoba-
mi uzależnionymi AL-ANON - w środy 
o godz. 19:30, Grupa Dorosłych Dzieci 
Alkoholików DDA - środy o godz. 19:00 
Grupa Anonimowych Narkomanów NA 
(w j. ang.) - we wtorki o godz. 19:00. Gru-
py mają charajter otwarty, wszystkich 
potrzebujących wsparcia zapraszamy.

Wspólnota u Przyjaciela
zaprasza w poniedziałek 10.02 o godz. 
19:30 na spotkanie modlitewne, które od-
będzie się w domu parafialnym.

Osoby, które chciałyby skorzystać z bez-
płatnej konsultacji językowej, aby określić 
poziom swojego j. angielskiego i dowie-
dzieć się o możliwościach jego rozwoju, 
mogą się skontaktować z p. Małgorzatą 
przez adres e-mail: esol@camden.gov.uk

Konsultacja językowa

o. Mateusz Konopiński SJ 

Ile razy w życiu słyszeliśmy o tym, że 
mamy być dobrzy. Niemożliwe jest żeby 
policzyć pochwał, które otrzymaliśmy 
za dobre zachowanie i nie jest możliwe, 
żeby policzyć wszystkie upomnienia, 
które spadły na nas spadły za zrobienie 
czegoś złego. 

Możemy się zastanawiać, po co to wszyst-
ko? Pan Jezus umarł umarł przecież za 
nasze grzechy, i bynajmniej nie za nasze 
dobre uczynki, a Jego zbawienie nie jest 
zależne od tego, jacy jesteśmy, ale od 
tego jak kochamy. 

Myślę, że właśnie tu spotykamy się z 
prawdą dzisiejszej liturgii słowa, która 
w pierwszym czytaniu zwraca uwagę na 
kochanie tych, którzy są wokół nas. Mi-
łość ta, ukazuje się przez troskę o tułaczy, 
biednych i słabych, oraz przez usuwanie 
ciemności oceny bliźnich, by w ich i 

naszym życiu zajaśniało światło. Światło, 
symbol Jezusa wchodzącego w ciem-
ność, światło, którego,  nie możemy 
chować, które rozjaśnia ciemności. Nie 
chowajmy więc miłości, którą sami naj-
pierw zostaliśmy obdarzeni, a nawet jeśli 
nie jesteśmy co do tego przekonani, nie 
popadajmy w rozpacz, to Jezus światło 
świata, przyjdzie nam z pomocą abyśmy 
i my mogli stać się Jego światłością dla 
innych.

Światło dobra

CZYTANIA NA NASTĘPNĄ NIEDZIELĘ

VI Niedziela Zwykła – Rok A
 
Pierwsze czytanie: Syr 15, 15-20
Psalm: Ps 119
Drugie czytanie: 1 Kor 2, 6-10
Ewangelia: Mt 5, 17-37

Rada duszpasterstwa
odbędzie się we wtorek 11.01. o godz. 
19:00. Wszelkie sugestie są mile wi-
dziane, można je przekazywać drogą 
elektroniczną bądź bezpośrednio do 
duszpasterzy. 

Sprzątanie Kościoła
w piątek 14.02 o godz. 20:00. Jako wspól-
nota Polaków jesteśmy odpowiedzialni za 
sprzątanie naszego kościoła. Zapraszamy 
do włączenia się w dbanie o wspólne 
dobro.

Pomoc Psychologiczna
Pani Agata Peliksza, psychoterapeuta 
stażysta, prowadzi dyżur w środy 17:00-
21:00 w domu parafialnym. Spotkanie 
tylko po umówieniu telefonicznym. 
Szczegółowe informacje: 07933 283373

Zwyczajnym terminem chrztu dzieci 
w naszej parafii jest pierwsza i trzecia 
niedziela miesiąca w ciągu całego roku. 
Wyjątek stanowi okres Wielkiego Postu, 
kiedy  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. Możliwość chrztu przed 
Wielkim Postem w dniu 16 lutego.

Chrzty


