
Potrzebujemy uzdrowienia –  
wewnętrznego i zewnętrznego.  

Chrystus chce nas dotykać, On nie 
chce byśmy byli wykluczeni. 

UZDRAWIAJĄCY DOTYK
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11 lutego 2018Liturgia Słowa
Pierwsze Czytanie (Kpł 13, 1-2. 45-56)

Tak mówił Pan do Mojżesza i Aarona: «Je-
żeli u kogoś na skórze ciała pojawi się na-
brzmienie albo wysypka, albo biała plama, 
która na skórze jego ciała jest oznaką trą-
du, o przyprowadzą go do kapłana Aarona 
albo do jednego z jego synów kapłanów. 
Trędowaty, dotknięty tą plagą, będzie miał 
rozerwane szaty, włosy nieuczesane, brodę 
zasłoniętą i będzie wołać: Nieczysty, nie-
czysty! Przez cały czas trwania tej choroby 
będzie nieczysty. Będzie mieszkał w od-
osobnieniu. Jego mieszkanie będzie poza 
obozem».

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Wielki prorok powstał między nami
i Bóg nawiedził lud swój.

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Psalm 32

Ref.: Tyś mą ucieczką i moją radością

Szczęśliwy człowiek, 
któremu nieprawość została odpuszczona, 
a jego grzech zapomniany.
Szczęśliwy ten, któremu Pan nie poczytuje winy, 
a w jego duszy nie kryje się podstęp.

Ref.: Tyś mą ucieczką i moją radością

Grzech wyznałem Tobie i nie skryłem mej winy. 
Rzekłem: «Wyznaję mą nieprawość Panu», 
a Ty darowałeś niegodziwość mego grzechu.
Cieszcie się i weselcie w Panu, sprawiedliwi, 
radośnie śpiewajcie, wszyscy prawego serca!

Ref.: Tyś mą ucieczką i moją radością

Ewangelia (Mk 1, 40-45)
Pewnego dnia przyszedł do Jezusa trędo-
waty i upadłszy na kolana, prosił Go: «Jeśli 
zechcesz, możesz mnie oczyścić ». A Jezus, 
zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i 
rzekł do niego: «Chcę, bądź oczyszczony». 
Zaraz trąd go opuścił, i został oczyszczony. 
Jezus surowo mu przykazał i zaraz go odpra-
wił, mówiąc mu: «Bacz, abyś nikomu nic nie 
mówił, ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż 
za swe oczyszczenie ofiarę, którą przepisał 
Mojżesz, na świadectwo dla nich». Lecz on 
po wyjściu zaczął wiele opowiadać i roz-
głaszać to, co zaszło, tak że Jezus nie mógł 
już jawnie wejść do miasta, lecz przebywał 
w miejscach pustynnych. A ludzie zewsząd 
schodzili się do Niego.

Czytania na następną niedzielę
I Niedziala Wielkiego Postu – Rok B
Pierwsze czytanie: Rdz 9, 8-15
Psalm: Ps 25
Drugie czytanie: 1 P 3, 18-22
Ewangelia: Mk 1, 12-15

Drugie czytanie  (1 Kor 10, 31 - 11, 1)

Bracia: Czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek 
innego czynicie, wszystko na chwałę Bożą 
czyńcie. Nie bądźcie zgorszeniem ani dla 
Żydów, ani dla Greków, ani dla Kościo-
ła Bożego, podobnie jak ja, który się sta-
ram przypodobać wszystkim pod każdym 

względem, szukając nie własnej korzyści, 
lecz dobra wielu, aby byli zbawieni. Bądźcie 
naśladowcami moimi, tak jak ja jestem na-
śladowcą Chrystusa.



Witamy wszystkich przybyłych 
do naszego kościoła i do naszej wspólnoty 
parafialnej! Parafia św. Ignacego, to miejsce, 
gdzie spotykają się różne wspólnoty językowe. 
Życzymy wszystkim dobrej niedzieli  
i błogosławionego tygodnia. Więcej infor-
macji o nas znajdziecie na stronie interentowej 
i facebooku, zapraszamy! www.stignatius.pl,  
facebook.com/stignatiuspl

Odwiedziny chorych w każdy  
I piątek miesiąca. Jest to możliwość spowiedzi 
i  przyjęcia Komunii świętej. Zainteresowa-
nych prosimy o kontakt. Jeśli jest taka potrze-
ba, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu 
odwiedzamy również chorych w szpitalu.

Nowo przybyli  do naszej parafii,  
a także ci parafianie, którzy tego jeszcze nie 
zrobili, polecamy, by skorzystali z  formularzy 
dostępnych z tyłu kościoła (St Ignatius Parish 
– Parishioner Registration Form) i  dokonali 
zapisu do naszej wspólnoty parafialnej.

Spowiedź po polsku
w niedzielę: 12:45–13:15 i 18:15–19:15

Msze święte po polsku 
w każdą niedzielę:

13:30 – Msza z udziałem dzieci 
19:30 – Msza wieczorna

Kolekta w zeszłą niedzielę na polskich 
Mszach wyniosła £895.15. Wszystkim dzię-
kujemy za złożone ofiary. 

Kancelaria parafialna
czwartek 9:00 - 10:30
piątek 19:30 - 20:30

Intencje mszalne można rezerwować po każdej 
Mszy św.  

„wspólnota u przyjaciela”  
zaprasza w poniedziałek (12.2) o godz. 19:30, 
na Adorację. Rozpoczynamy cykl konferencji 
o  działaniu dobrego i złego ducha. Od godz. 
19.00 posługiwać będzie diakonia modlitwy 
wstawienniczej. 

wizyta duszpasterska Wszyscy, którzy chcą odwiedzin duszpasterskich,  
proszeni są o wypełnienie formularza znajdującego sie z tyłu kościoła i przekazanie go do zakrystii lub 
duszpasterza, wówczas skontaktujemy się i umówimy spotkanie. W miarę możliwości pragniemy od-
wiedzić Was wszystkich. Prosimy jednak o wyrozumiałość i cierpliwość, ponieważ, jak sami wiecie, w 
naszym duszpasterstwie wciąż przybywa inicjatyw i często niełatwo znaleźć dogodny termin. Chcemy, 
aby wizyta duszpasterza w Waszych domach była okazją do wspólnej modlitwy, rozmowy i błogosła-
wieństwa miejsca zamieszkania.

Niczego się nie bać, niczego się nie brzydzić, szanować wszystkich, nie unikać odpowiedzialno-
ści. Te kilka sformułowań brzmią jak lista życzeń nie do zrealizowania. Jakiś czas temu uderzyła 
mnie fotografia Papieża Franciszka, który na Placu św. Piotra błogosławi chorego na słoniowa-
tość. Zdeformowana twarz, nieludzki wygląd... Wiem, że dla mnie byłoby to niezwykle trudne, 
być może niemożliwe. Kiedy więc czytam dzisiejszą Ewangelię, wydaje mi się nieosiągalne to, co 
robi Jezus. Spotyka On trędowatego, rozmawia  z nim i go dotyka. Prócz dotyku gnijącego ciała 
ważne jest spotkanie samo w sobie. Jezus nie wyklucza wykluczonych. Jezus ma dla nich czas, 
ma odwagę się z nimi spotkać. 
Jest mało prawdopodobne, że ktoś z nas spotka trędowatego, ale bardzo prawdopodobne jest to, 
że spotkamy wykluczonych, zmarginalizowanych. To niekoniecznie bezdomni, chorzy i biedni, 
to mogę być ludzie, którzy są wokół nas. Wykluczeni przez konflikty, spory, wykluczeni przez 
poglądy lub wiarę. Jak często słyszymy, że z kimś nie warto się zadawać, że nie warto się starać, 
że przecież są jeszcze inni. 
Wykluczenie potrzebuje dotyku. Może nie takiego fizycznego, ale dotyku, który przeniesie tę 
akceptację, która jest w Jezusie. Spojrzenie, błogosławieństwo, modlitwa, akceptacja, życzli-
wość. Jest tak wiele prostych rzeczy, które niosą pokój i jedność, a z tak niewielu korzystamy na 
co dzień. 

o. Mateusz Konopiński SJ

druga kolekta W zeszłym tygodniu, na pokrycie kosztów inwestycji związanej z wy-
miana nagłośnienia zebralismy  £1 299.98. Bardzo dziękujemy za wasza hojność!

wielkanoc – chór Wszyst-
kich, którzy chcą  się włączyć w przygotowania 
muzyczne do Triduum Paschalengo zaprasza-
my na pierwsze spotkanie w czwartek 15.02 o 
godz. 19.30.

pomoc bezdomnym Przyjmujemy odzież dla bezdomnych, którą można 
przynosić na portiernię domu parafialnego z podpisem: „FOR HOMELESS”. Szczególnie po-
trzebne są: odzież zimowa, buty oraz nowa bielizna i nowe skarpety. Prosimy zadbać, by odzież 
była czysta i gotowa do użytku.

środa popielcowa
rozpoczyna w Kościele okres Wielkiego Postu. 
Msze święte w tym dniu o godz. 10:00 i 18:30 
w języku angielskim oraz o 20:00 w języku 
polskim. Jest to dzień pokuty, w którym 
obowiązuje post ścisły, tzn. jeden posiłek do 
syta. Posiłek ten powinien być prosty i bez 
mięsa. Post obowiązuje osoby od 18 do 60 roku 
życia. Ze względu na stan zdrowia i rozsądne 
podejście do postu, każdy z nas powinien posłużyć 
się właściwą miarą.

dziękujemy
za pomoc w sprzątaniu kościoła tym, którzy  
w miniony piątek brali w nim udział. Zapra-
szamy do udziału w tej posłudze dla naszej 
Wspólnoty Parafialnej.

wielkanoc – lektorzy
Wszystkich, którzy chcieliby dołączyć do po-
sługi lektorów w czasie  Triduum Paschalengo 
zapraszamy na spotkanie we wtorek 20.02 o 
godz. 19.30.

droga krzyżowa w każdy 
piątek Wielkiego Postu o godzinie 20:00. 
Rozważania bedą przygotowane przez wspól-
noty działające przy naszym Duszpasterstwie. W 
najbliższy piątek (16.2) nabożeństwo poprowadzą 
osoby związane z apostolatem społecznym.  

rekolekcje wielkopostne W dniach 25–28.02 poprowadzi o. Wojciech 
Ziółek jezuita pracujący w Tomsku na Syberii. Nauki rekolekcyjne rozpoczną się w niedzielę 
podczas Mszy świetych i będa kontynuowane w następnych dniach o godz. 19.30.

rada duszpasterstwa 
odbędzie się 13 lutego o 19.00. Wszelkie sugestie są mile widziane. Można je przekazywać drogą 
elektroniczną bądź bezpośrednio do duszpasterzy. 


