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Powołanie do rozjaśniania mroków życia 
nie dotyczy jedynie wybranych, obejmuje 
ono każdego wierzącego w Jezusa.

ŚWIATŁO ŚWIATA

Liturgia Słowa
Pierwsze Czytanie (Iz 58, 7-10)
Tak mówi Pan: «Dziel swój chleb z głod-
nym, do domu wprowadź biednych tuła-
czy, nagiego, którego ujrzysz, przyodziej i 
nie odwracaj się od współziomków. Wtedy 
twoje światło wzejdzie jak zorza i szybko 
rozkwitnie twe zdrowie. Sprawiedliwość 
twoja poprzedzać cię będzie, chwała Pańska 
iść będzie za tobą. Wtedy zawołasz, a Pan 
odpowie, wezwiesz pomocy, a On rzeknie: 
„Oto jestem!” Jeśli u siebie usuniesz jarzmo, 
przestaniesz grozić palcem i mówić prze-
wrotnie, jeśli podasz twój chleb zgłodniałe-
mu i nakarmisz duszę przygnębioną, wów-
czas twe światło zabłyśnie w ciemnościach, 
a twoja ciemność stanie się południem».

Czytania na następną niedzielę
VI Niedziela zwykła
Pierwsze czytanie: Syr 15, 15-20
Psalm: Ps 119
Drugie czytanie: 1Kor 2, 6-10
Ewangelia: Mt 5, 17-37

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

Ps 112
Ref.: Wschodzi w ciemnościach jak światło

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

dla prawych

Ewangelia (Mt 5, 13-16) 
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Wy 
jesteście solą ziemi. Lecz jeśli sól utra-
ci 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 mia-
sto położone na górze. Nie zapala się też 
lampy i nie umieszcza pod korcem, ale na 
świeczniku, aby świeciła wszystkim, któ-
rzy są w domu. Tak niech wasze światło 
jaśnieje przed ludźmi, aby widzieli wasze 
dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, 
który jest w niebie».

Drugie czytanie  (1Kor 2, 1-5)
Bracia, przyszedłszy do was, nie przy-
byłem, aby błyszcząc słowem i mądro-
ścią, głosić wam świadectwo Boże. Po-
stanowiłem bowiem, będąc wśród was, 
nie znać niczego więcej, jak tylko Jezusa 
Chrystusa, i to ukrzyżowanego. I sta-
nąłem przed wami w słabości i w bojaź-
ni, i z wielkim drżeniem. A mowa moja 
i moje głoszenie nauki nie miały nic z 
uwodzących przekonywaniem słów mą-
drości, lecz były ukazywaniem ducha i 
mocy, aby wiara wasza opierała się nie na 
mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej.



Witamy wszystkich przybyłych 
do naszego kościoła i do naszej wspólnoty 
parafialnej! Parafia św. Ignacego, to mie-
jsce, 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

Kolekta z poprzedniej niedzieli wyniosła 
£769.27, wszystkim serdecznie dziękujemy za 
złożone ofiary.

Msze święte po polsku 
w każdą niedzielę:

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

sprzątanie kościoła
w piątek (10.2) po adoracji Najświętszego 
Sakramentu o godz. 20:00. Jako wspólnota Po-
laków jesteśmy odpowiedzialni za sprzątanie 
naszego kościoła. Zapraszamy do włączenia się 
w dbanie o wspólne dobro.

Jednym z najbardziej wspaniałych scenariuszy w naszym życiu jest ten, który mówi że każde-
go dnia jesteśmy bliżej innych, lepiej zrozumiemy świat i co raz bardziej rozumiemy Dobrą 
Nowinę.

Jest to wszystko możliwe, gdy staramy się być świadomi naszego życia. Kiedy nie tylko konsu-
mujemy to co dzieje się wokół nas, ale także bierzemy w tym udział. Kiedy czytamy dzisiejszą 
część Ewangelii św. Mateusza, widzimy, że Jezus ma bardzo specyficzną misję dla nas. Jesteśmy 
solą ziemi i światłem świata. Co to może dla nas oznaczać?

Sól jest tym czymś, co daje smak, utrzymuje, konserwuje. Soli nie można zastąpić niczym in-
nym. Może to oznaczać, że dla Jezusa, każdy z nas jest niezastąpiony. W planach Bożych wszy-
scy jesteśmy niezbędni. Jednocześnie znaczy to, że mamy zadania: dawać smak, zabezpieczać, 
to co jest najcenniejsze według Ewangelię, a tym zawsze Słowo Boże. Warto więc pomyśleć, 
jak bezpiecznie przechowywać Słowo Boże w życiu. Nie mamy go tylko trzymać, ale również 
jesteśmy przez Boga zaproszeni do jego dystrybucji. I to jest druga część dzisiejszej Ewangelii, 
być światłem dla świata. Rozjaśniać ciemności, aby pomóc ludziom przezwyciężyć strach, aby 
pokazać drogę. Nikt, kto ma światło nie może go ukryć! Nikt nie jest w stanie utrzymać Dobrej 
Nowiny tylko dla siebie!

Bycie solą i światłem nie jest łatwe. Oznacza to, bycie wciąż bardziej otwartymi na innych, to 
ciągłe myślenie o tych, którzy są w kryzysie, w kłopotach, na skraju życia. Dzielić swój chleb z 
głodnym, do domu wprowadź biednych tułaczy, nagiego, którego ujrzysz, przyodziej i nie odwra-
caj się od tych którzy są wokół (Izajasz 58, 7). Tylko wówczas możemymieć nadzieję, że światło 
Pana będzie można zobaczyć w naszym życiu, a my będziemy dla Niego nie do zastąpienia.

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 
odwiedzić Was wszystkich. Prosimy jednak o wyrozumiałość i cierpliwość, ponieważ, jak sami wie-
cie, 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 błogosławieństwa miejsca zamieszkania.

Odwiedziny chorych w każdy  
I piątek miesiąca. Jest to dla nich możliwość 
spowiedzi i przyjęcia Komunii świętej. Zaintere-
sowanych prosimy o kontakt. Jeśli jest taka po-
trzeba, 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.

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

Intencje mszalne i formularze zgłoszeniowe przed 
spotkaniem w kancelarii po każdej Mszy św.  

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

POMOC PRAWNA możliwa jest do 
uzyskania w każdy poniedziałek od godz.10.00 
– 11.00 pod numerem telefonu 02032870344. 
Pomoc jest bezpłatna.

Kalendarz liturgiczny
6 lutego (poniedziałek) u jezuitów:
wsp. św. Pawła Miki i towarzyszy, męczeników
8 lutego (środa):
wsp. św. Józefiny Bakhita, patronki dzieł miłosierdzia
10 lutego (piątek):
wsp. św. Scholastyki, dziewicy
11 lutego (sobota):
wsp. Nzjświętszej Maryii Panny z Lourdes

„wspólnota u przyjaciela”  
w poniedziałek (6.2) o godz. 19:30, zapraszamy 
na wspólne rozważanie Słowa Bożego i modlitwę. 

o. Mateusz Konopiński SJ

zmiana tajemnic różańca 
dziś po Mszy św. wieczornej. Zapraszamy wszyst-wieczornej. Zapraszamy wszyst-
kich, którzy chcą się dołączyć do Róży różańcowej.

brexit Wszystkie osoby, które chciałyby 
się dowiedzieć o możliwych sposobach zabez-
pieczenia się przed skutakmi wyjścia Wielk-
iej Brytanii z Unii Europejskiej zapraszamy na 
spotkanie z prawnikami p. Sylwią i p. Pauliną. 
Zapraszamy w czwartek 16 lutego o godz. 19.30 
do domu parafialnego. 

chrzty Przypominamy, że 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 Kościoła powstrzymujemy się od udzielania chrztu. Po-
nownie zaczynamy udzielać tego sakramentu w Okresie Wielkanocnym. W ten sposób pod-
kreślamy znaczenie Wielkiego Postu jako czasu przygotowania do chrztu. W tym roku Wielki 
Post zaczyna się 1.03.

rada duszpasterstwa 
odbędzie się 7 lutego o 19.45. Wszelkie sugestie są 
mile widziane. Można je przekazywać drogą elek-
troniczną bądź bezpośrednio do duszpasterzy. 


