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18 lutego 2018Liturgia Słowa
Pierwsze Czytanie (Rdz 9, 8-15)

Tak rzekł Bóg do Noego i do jego synów: 
«Oto Ja zawieram przymierze z wami i z 
waszym potomstwem, które po was będzie; 
z wszelką istotą żywą, która jest z wami: z 
ptactwem, ze zwierzętami domowymi i 
polnymi, jakie są przy was, ze wszystkimi, 
które wyszły z arki, z wszelkim zwierzęciem 
na ziemi. Zawieram z wami przymierze, tak 
iż nigdy już nie zostanie zgładzona wodami 
potopu żadna istota żywa i już nigdy nie bę-
dzie potopu niszczącego ziemię». Po czym 
Bóg dodał: «A to jest znak przymierza, któ-
re Ja zawieram z wami i każdą istotą żywą, 
jaka jest z wami, na wieczne czasy: Łuk mój 
kładę na obłoki, aby był znakiem przymie-
rza między Mną a ziemią. A gdy rozciągnę 
obłoki nad ziemią i gdy ukaże się ten łuk na 
obłokach, wtedy wspomnę na moje przy-
mierze, które zawarłem z wami i z wszelką 
istotą żywą, z każdym człowiekiem; i nie 
będzie już nigdy wód potopu na zniszcze-
nie żadnego istnienia».

Chwała Tobie, Słowo Boże
Nie samym chlebem żyje człowiek,
lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych.
Chwała Tobie, Słowo Boże

Psalm 25
Ref.: Drogi Twe, Panie, to łaska i wierność
Daj mi poznać Twoje drogi, Panie, 
naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami.
Prowadź mnie w prawdzie według swych pouczeń, 
Boże i Zbawco, w Tobie mam nadzieję.
Ref.: Drogi Twe, Panie, to łaska i wierność
Wspomnij na swoje miłosierdzie, Panie, 
na swoją miłość, która trwa od wieków.
Tylko o mnie pamiętaj w swoim miłosierdziu 
ze względu na dobroć Twą, Panie.
Ref.: Drogi Twe, Panie, to łaska i wierność
Dobry jest Pan i łaskawy, 
dlatego wskazuje drogę grzesznikom.
Pomaga pokornym czynić dobrze, 
uczy ubogich dróg swoich.

Ewangelia (Mk 1, 12-15)
Duch wyprowadził Jezusa na pustynię. A 
przebywał na pustyni czterdzieści dni, ku-
szony przez Szatana, i był ze zwierzętami, 
aniołowie zaś Mu służyli. Gdy Jan został 
uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił 
Ewangelię Bożą. Mówił: «Czas się wypełnił i 
bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i 
wierzcie w Ewangelię!»

Czytania na następną niedzielę
II Niedziala Wielkiego Postu – Rok B
Pierwsze czytanie: Rdz 22, 1-2. 9-13. 15-18
Psalm: Ps 116B
Drugie czytanie: Rz 8, 31b-34
Ewangelia: Mk 9, 2-10

Drugie czytanie  (1 P 3, 18-22)

Najdrożsi: Chrystus raz jeden umarł za grze-
chy, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby 
was do Boga przyprowadzić; zabity wpraw-
dzie na ciele, ale powołany do życia przez 
Ducha. W Nim poszedł ogłosić zbawienie 
nawet duchom zamkniętym w więzieniu, 
niegdyś nieposłusznym, gdy za dni Noego 
cierpliwość Boża naczekiwała, a budowana 
była arka, w której niewielu, to jest osiem 
dusz, zostało uratowanych przez wodę. Te-
raz również zgodnie z tym wzorem ratuje 
was ona we chrzcie nie przez obmycie brudu 
cielesnego, ale przez zobowiązanie dobrego 
sumienia wobec Boga – dzięki zmartwych-
wstaniu Jezusa Chrystusa. On jest po prawi-
cy Bożej, gdyż poszedł do nieba, gdzie pod-
dani Mu zostali aniołowie i Władze, i Moce.



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 £1014,23. 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 (19.2) o godz. 19:30, 
na spotkanie. Kontynuujemy cykl konferencji 
o  działaniu dobrego i złego ducha. Od godz. 
19.00 posługiwać będzie diakonia modlitwy 
wstawienniczej. 

„Pan Jezus przebywał na pustyni czterdzieści dni, gdzie był kuszony przez szatana”. Dzisiejsze  
Słowo Boże wprowadza nas w atmosferę skupienia Wielkiego Postu, który rozpoczęliśmy w Śro-
dę Popielcową. Jest to szczególny okres w roku liturgicznym Kościoła, w którym powinniśmy 
zintensyfikować pracę nad sobą, pogłębić życie duchowe, a nade wszystko starać się przemienić 
nasze serca. Co konkretnie powinniśmy zrobić, aby dokonała się w nas metanoia - przemiana 
duchowa? Dzisiejsza Ewangelia wskazuje na pustynię i prawdę o pokusach jako części naszego 
życia. Pustynia w sensie biblijnym może być obrazem przestrzeni wewnętrznej, w której od-
najdujemy miejsce dla Boga. W tej przestrzeni świadomie przeznaczonym czas na wnikliwą 
obserwację rodzących się w nas myśli, pragnień i dążeń, i porządkujemy nasze życie w świetle 
Słowa Bożego.
 
Zanurzenie w siebie i wyjście na pustynię, by szukać prawdy o swoim życiu, nie oznacza odrzu-
cenia spraw codziennych. Nie rezygnując z nich, na pustyni, uczymy się większej wolności, która 
pozwoli nam nabrać dystansu do wszystkiego, co nas otacza. Nie jest to miejsce, gdzie doświad-
czamy tak zwanego „świętego spokoju”, bo musimy być świadomi, że będą nam towarzyszyły 
liczne i różnorodne pokusy, czyli myśli lub odczucia przeniknięte wątpliwościami, poczuciem 
winy i świadomością niedorastania do rzeczy wielkich. Doświadczenie pokusy nie musi nas 
osłabiać, ale wręcz przeciwnie - może wzmacniać i pobudzać do czynienia dobra. Trzeba też 
pamiętać, że w chwilach kuszenia nie jesteśmy nigdy sami. Bóg stoi przy nas i dzięki Niemu 
możemy pokonać wszelkie przeciwności, a nawet jeśli ulegniemy pokusie, On nie odwraca od 
nas wzroku, wspiera nas w drodze nawrócenia. W czasie wielkopostnym Pan Jezus w sposób 
szczególny zaprasza każdego z nas do przeżycia głębokiej transformacji własnego wnętrza.
 
Czy zastanawiałem się już, jakie mógłbym podjąć kroki, aby tegoroczny Wielki Post przyniósł 
dobre owoce mojego wzrostu duchowego? Co chciałbym zmienić w moim życiu, abym był zdol-
ny spojrzeć na otaczający mnie świat oczyma Boga?
 
Myślę, że warto wykorzystać ten czas, aby skutecznie pracować nad przemianą jakości życia.

o. Bogdan Leśniak SJ

wielkanoc – chór Wszyst-
kich, którzy chcą  się włączyć w przygotowania 
muzyczne do Triduum Paschalnego zaprasza-
my na następne spotkanie w czwartek 22.02 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.

wielkanoc – lektorzy
Wszystkich, którzy chcieliby dołączyć do po-
sługi lektorów w czasie  Triduum Paschalnego 
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 (23.2) nabożeństwo poprowadzi 
róża różańca.

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 świętych i będą kontynuowane 
w następnych dniach o godz. 19.30.

Kalendarz liturgiczny
22 lutego (czwartek):
Święto Katedry św. Piotra Apostoła

róża różańca Rodziców za 
Dzieci będzie miała Mszę świętą w Małej Ka-
plicy w III środę miesiąca, tj. 21.2 o godz. 19.30.

oscar romero Błogosławiony biskup Oskar Romero w tym roku zostanie ogło-
szony świętym. Został zamordowany w Salwadorze w 1980 roku za swoją bezkrompromisową 
postawę wobec władz hunty. 20 marca w naszym kościele zostanie wystawiona sztuka teatralna 
„Romero – Heartbeat of El Salvador”, może to być dobra okazja do poznania życia tego wielkie-
go człowieka. 


