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Przestrzeganie prawa Bożego nie oznacza 
znajomości kodeksów i leksykonów praw, 
ale oznacza głęboką znajomość serca 
Jezusa. 

PRAWO SERCA

Liturgia Słowa
Pierwsze Czytanie (Syr 15, 15-20)
Jeżeli zechcesz, zachowasz przykazania, 
a dochowanie wierności zależy od Jego 
upodobania. Położył przed tobą ogień i 
wodę, po co zechcesz, wyciągniesz rękę. 
Przed ludźmi życie i śmierć, co ci się spodo-
ba, to będzie ci dane. Ponieważ wielka jest 
mądrość Pana, ma ogromną władzę i widzi 
wszystko. Oczy Jego patrzą na tych, co się 
Go boją – On sam poznaje każdy czyn czło-
wieka. Nikomu On nie przykazał być bez-
bożnym i nikomu nie zezwolił grzeszyć.

Czytania na następną niedzielę
VII Niedziela zwykła
Pierwsze czytanie: Kpł 19, 1-2. 17-18
Psalm: Ps 101
Drugie czytanie: 1Kor 3, 16-23
Ewangelia: Mt 5, 38-48

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

Ps 119
Ref.: Błogosławieni słuchający Pana
Błogosławieni, których droga nieskalana, 
którzy postępują zgodnie z Prawem Pańskim.
Błogosławieni, którzy zachowują Jego napomnienia 
i szukają Go całym sercem.
Ref.: Błogosławieni słuchający Pana
Ty po to dałeś swoje przykazania, 
aby przestrzegano ich pilnie.
Oby niezawodnie zmierzały moje drogi 
ku przestrzeganiu Twych ustaw.
Ref.: Błogosławieni słuchający Pana
Czyń dobrze swemu słudze, Panie, 
aby żył i przestrzegał słów Twoich.
Otwórz moje oczy, 
abym podziwiał Twoje Prawo.
Ref.: Błogosławieni słuchający Pana
Naucz mnie, Panie, drogi Twoich ustaw, 
bym ich przestrzegał do końca.
Ucz mnie, bym przestrzegał Twego Prawa 
i zachowywał je całym sercem.
Ref.: Błogosławieni słuchający Pana

Ewangelia (Mt 5, 17-37) wersja skrócona:

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Je-
śli wasza sprawiedliwość nie będzie więk-
sza niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, 
nie wejdziecie do królestwa niebieskiego.
Słyszeliście, że powiedziano przodkom: 
„Nie zabijaj”; a kto by się dopuścił za-
bójstwa, podlega sądowi. A Ja wam po-
wiadam: Każdy, kto się gniewa na swego 
brata, podlega sądowi. Słyszeliście, że po-
wiedziano: „Nie cudzołóż”. A Ja wam po-
wiadam: Każdy, kto pożądliwie patrzy na 
kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z 
nią cudzołóstwa. Słyszeliście również, że 
powiedziano przodkom: „Nie będziesz 
fałszywie przysięgał, lecz dotrzymasz 
Panu swej przysięgi”. A Ja wam powia-
dam: Wcale nie przysięgajcie. Niech wasza 
mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. A co nadto 
jest, od Złego pochodzi».

Drugie czytanie  (1Kor 2, 6-10)
Bracia: Głosimy mądrość między dosko-
nałymi, ale nie mądrość tego świata ani 
władców tego świata, zresztą przemija-

jących. Lecz głosimy tajemnicę mądro-
ści Bożej, mądrość ukrytą, tę, którą Bóg 
przed wiekami przeznaczył ku chwale 
naszej, tę, której nie pojął żaden z wład-
ców tego świata; gdyby ją bowiem pojęli, 
nie ukrzyżowaliby Pana chwały; lecz wła-
śnie nauczamy, jak zostało napisane: «Ani 
oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, 
ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak 
wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, któ-
rzy Go miłują». Nam zaś objawił to Bóg 
przez Ducha. Duch przenika wszystko, 
nawet głębokości Boga samego.



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 
£927, wszystkim serdecznie dziękujemy za 
złożone ofiary.

róża różańca 
Rodziców za Dzieci wyjątkowo w tym miesiącu 
będzie miała Mszę świętą w Małej Kaplicy w IV 
czwartek miesiąca 23.2 o godz. 19.30.

Msze święte po polsku 
w każdą niedzielę:

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

święcenia diakonatu
W sobotę 25 lutego o godzinie 12:00 w naszym 
kościele zostanie udzielony sakrament święceń 
w stopniu diakonatu jezuitom studiującym w 
Londynie. Prosimy o pamięć w modlitwie za 
kandydatów do święceń.

Wyniki parafialnej ankiety przeprowadzonej z okazji roku poświęconego parom i rodzinom

27 listopada 2016, w pierwszą niedzielę Adwentu, w naszej parafii rozpoczęliśmy rok poświę-
cony parom i rodzinom. 11 grudnia podczas wszystkich Mszy świetych przeprowadziliśmy 
pisemną ankietę pomagającą nam rozeznać obecną kondycję oraz potrzeby duchowe rodzin  
i par korzystających z naszego duszpasterstwa. Łącznie otrzymaliśmy 736 wypełnionych kwe-
stionariuszy; stanowi to wysoki odsetek odpowiedzi i za nie jesteśmy Wam bardzo wdzięczni. 
Chociaż niektórzy respondenci nie odpowiedzieli na wszystkie pytania znajdujące się w ankie-
cie, wszystkie osoby biorące w niej udział potraktowały to badanie w sposób bardzo przemy-
ślany i odpowiedzialny.

Chociaż w kwestionariuszach znalazłem wiele informacji, do których powiniem się odnieść, 
tym razem postaram się przekazać te najbardziej istotne. Co ciekawe, wyniki ankiety okazały 
się w dużej mierze zbliżone wśród obu grup badanych anglojęzycznych oraz Polaków, przy 
zaledwie kilku podanych niżej różnicach. Obie grupy oceniły powstanie zespołów wsparcia 
dla rodziców jako najbardziej palącą potrzebę, którą należałoby zapwenić. Spotkania (imprezy 
towarzyskie) dla par, pomoc dla związków przechodzących przez kryzys, lekcje wychowania 
dla dzieci również zostały uznane za istotne. W anglojęzycznej grupie parafian idee stworzenia 
kursów przedmałżeńskich i grup modlitewnych dla par określone zostały jako ważne, chociaż 
polska część parafii nie wyraziła potrzeby powstania tychże grup. Prawdopodobnie ze względu 
na istnienie już w parafii programu przygotowawczego do małżeństwa i poniedziałkowej 
grupy modlitewnej „Wspólnoty u Przyjaciela”. Obie społeczności zaznaczyły potrzebę 
zapoczątkowania bliżej nieokreślonej formy rodzinnej edukacji religijnej, a także uznały za 
istotną, potrzebę pracy z dziećmi i młodzieżą.

Zespół koordynujący Rok Par i Rodzin bierze sobie za zadanie jeszcze bardziej wnikliwe 
przeanalizowanie otrzymanych odpowiedzi i wysunięcie propozycji działania. Dziękujemy 
jeszcze raz za Wasz udział w ankiecie, prosząc o modlitwę za pary i rodziny w obecnym roku. 
Dziękuję.

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.

dziękujemy
za pomoc w sprzątaniu kościoła tym, którzy  
w miniony piątek brali w nim udział. Zaprasza-
my do udziału w tej posłudze dla naszej Wspól-
noty Parafialnej.

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

adoracja Najświętszego Sakramentu  
w piątek w naszym kościele od 10:30 do 11:30 i od 
19:00 do 20:00. Zapraszamy!

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

Kalendarz liturgiczny
14 lutego (wtorek) u jezuitów:
wsp. św. Cyryla i Metodego, patronów Europy
15 lutego (środa):
wsp. św. Klaudiusza La Colombiere’a

„wspólnota u przyjaciela”  
w poniedziałek (13.2) o godz. 19:30, zapraszamy 
na wspólne rozważanie Słowa Bożego i modlitwę. 

o. David Smolira SJ

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

schola i ministranci Chcielibyśmy zaprosić dziewczynki i chłopców na 
spotkanie, które odbędzie się w sobotę 4 marca o godzinie 14.00. W tym czasie chcemy ufor-
mować grupę scholi dla dziewcząt oraz rozwijać i formować chłopców w liturgicznej służbie 
ołtarza. Spotkanie będzie trwało 90 minut i chcielibyśmy nim rozpocząć cykl comiesięcznych 
spotkań w tych grupach. Jeśli ktoś chciałby się włączyć w prowadzenie i przygotowywanie tych 
grup, prosimy o kontkat z o. Mateuszem (tel: 07840014452). 


