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Powołanie do życia z Jezusem to 
powołanie do przykraczania codziennej 
rutyny zachowań międzyludzkich. 

MIŁOŚĆ NIEPRZYJACIÓŁ

Liturgia Słowa
Pierwsze Czytanie (Kpł 19, 1-2. 17-18)
Pan powiedział do Mojżesza: «Przemów do 
całej społeczności Izraelitów i powiedz im: 
Bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty, Pan, 
Bóg wasz! Nie będziesz żywił w sercu nie-
nawiści do brata. Będziesz upominał bliź-
niego, aby nie ponieść winy z jego powodu. 
Nie będziesz szukał pomsty, nie będziesz 
żywił urazy do synów twego ludu, ale bę-
dziesz miłował bliźniego jak siebie samego. 
Ja jestem Pan!»

Alleluja, Alleluja, Alleluja
Kto zachowuje naukę Chrystusa,
w tym naprawdę miłość Boża jest doskonała.
Alleluja, Alleluja, Alleluja

Ps 103
Ref: Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia
Błogosław, duszo moja, Pana, 
i wszystko, co jest we mnie, święte imię Jego.
Błogosław, duszo moja, Pana 
i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach.

Ref: Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia
On odpuszcza wszystkie twoje winy 
i leczy wszystkie choroby.
On twoje życie ratuje od zguby, 
obdarza cię łaską i zmiłowaniem.

Ref: Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia
Miłosierny jest Pan i łaskawy, 
nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy.
Nie postępuje z nami według naszych grzechów 
ani według win naszych nam nie odpłaca.

Ref: Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia
Jak odległy jest wschód od zachodu, 
tak daleko odsuwa od nas nasze winy.
Jak ojciec lituje się nad dziećmi, 
tak Pan się lituje nad tymi, którzy cześć Mu oddają.

Ref: Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia

Ewangelia (Mt 5, 38-48)
Jezus powiedział do swoich uczniów: 
«Słyszeliście, że powiedziano: „Oko za oko 
i ząb za ząb”. A Ja wam powiadam: Nie 
stawiajcie oporu złemu: lecz jeśli cię ktoś 
uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i 
drugi. Temu, kto chce prawować się z tobą 
i wziąć twoją szatę, odstąp i płaszcz. Zmu-
sza cię ktoś, żeby iść z nim tysiąc kroków, 
idź dwa tysiące. Daj temu, kto cię prosi, i 
nie odwracaj się od tego, kto chce poży-
czyć od ciebie. Słyszeliście, że powiedzia-
no: „Będziesz miłował swego bliźniego”, a 
nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził.
A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych 
nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy 
was prześladują, abyście się stali synami 
Ojca waszego, który jest w niebie; ponie-
waż On sprawia, że słońce Jego wscho-
dzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła 
deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedli-
wych. Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy 
was miłują, cóż za nagrodę mieć będzie-
cie? Czyż i celnicy tego nie czynią? I jeśli 
pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szcze-
gólnego czynicie? Czyż i poganie tego nie 
czynią? Bądźcie więc wy doskonali, jak 
doskonały jest Ojciec wasz niebieski».

Drugie czytanie  (1Kor 3, 16-23)
Bracia: Czyż nie wiecie, że jesteście świą-
tynią Boga i że Duch Boży mieszka w was? 
Jeżeli ktoś zniszczy świątynię Boga, tego 
zniszczy Bóg. Świątynia Boga jest świę-
ta, a wy nią jesteście. Niechaj się nikt nie 
łudzi. Jeśli ktoś spośród was mniema, że 
jest mądry na tym świecie, niech się stanie 
głupim, by posiadł mądrość. Mądrość bo-
wiem tego świata jest głupstwem u Boga. 

Zresztą jest napisane: «On udaremnia za-
mysły przebiegłych» lub także: «Wie Pan, 
że próżne są zamysły mędrców». Niech 
się przeto nie chełpi nikt z powodu ludzi! 
Wszystko bowiem jest wasze: czy to Pa-
weł, czy Apollos, czy Kefas; czy to świat, 
czy życie, czy śmierć, czy to rzeczy teraź-
niejsze, czy przyszłe, wszystko jest wasze, 
wy zaś Chrystusa, a Chrystus – Boga.

Czytania na następną niedzielę
VIII Niedziela zwykła
Pierwsze czytanie: Iz 49, 14-15
Psalm: Ps 62
Drugie czytanie: 1Kor 4, 1-5
Ewangelia: Mt 6, 24-34



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 
£893.26, wszystkim serdecznie dziękujemy za 
złożone ofiary.

róża różańca 
Rodziców za Dzieci będzie miała Mszę świę-
tą 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

23.02 19:30 – Msza Róży Różańca

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.

Zdarzają nam się próby mierzenia własnej wiary. Pytamy się czy jest ona wystarczająco mocna, 
albo czy dobrze znam Ewangelię i Jezusa. Te pytania nie są łatwe i często nie znajdujemy na nie 
wystarczających odpowiedzi. Patrząc przez pryzmat dzisiejszej Ewangelii możemy powiedzieć, 
że Jezus widzi świat inaczej niż przeciętny człowiek przede wszystkim dlatego, że widzi go  
z perspektywy drugiego człowieka. 
Pewnie nas to szokuje. Nadstaw drugi policzek, nie odmawiaj proszącemu, oddaj swój płaszcz, 
idź dalej niż ktoś cię zmusza i w końcu miłuj swoich nieprzyjaciół. Jeśli to nas szokuje to zna-
czy, że w naszych refleksjach zdajemy sobie sprawę z tego, że jeszcze mamy wiele do zrobienia. 
Nie jesteśmy doskonali. Pragnienie zemsty, niezależności, niezgoda na potrzeby drugiego, to 
wszystko jest naturalne. Jezus jednak proponuje nam drogę przekraczającą naturalne zacho-
wania i instynkty. Jeśli spojrzymy na tę propozycję z odpowiednim zaufaniem i bez podejrzli-
wości, to możemy uświadomić sobie jej wartość. Kto z nas nie słyszał o wyniszczających kłót-
niach, o rozrywającym pragnieniu zemsty i zapalczywości, która przeradzała się w nienawiść. 
Kto z nas nie doświadczył niezrozumienia i braku przebaczenia? Jeśli to jest powszechnym 
doświadczeniem, a jednocześnie doświadczeniem pełnym bólu, złości, nienawiści i niezrozu-
mienia, to Jezus zaprasza nas do wolności. Wolność od zemsty, nienawiści i własnych aspiracji 
może otworzyć nas na świat i drugiego człowieka. 
Nie sądzę, aby Jezus zapraszał nas do niemożliwego. Uważam, że zapraszając nas do świado-
mego życia, do życia, w którym nazywamy to, co dzieje się w nas i naszych relacjach z Nim, 
Jezus zaprasza nas na drogę wolności. Na drogę o wiele szerszą niż może nam się wydawać.
Droga wolności od zniszczenia i pożądania, to droga zmierzająca do porozumienia i akcep-
tacji. Nie myślmy o tym zbyt abstrakcyjnie, niech każde z nas przypomni sobie te momenty, 
kiedy życzyło komuś źle, kiedy patrząc na życie publiczne czy rodzinne używaliśmy słów moc-
nych, nasączonych nienawiścią i niechęcią. 
By być uczniem Chrystusa musimy być świadomi naszych zachowań z przeszłości, aby w te-
raźniejszości i przyszłości nie powtarzać błędów, ale iść drogą uwalniania świata od nienawiści  
i fałszywej rywalizacji. 

dziękujemy
za pomoc w przygotowaniu i za spotkanie z 
p. Sylwia i p. Pauliną w sprawie Brexitu. Mam 
nadzieję na dalszą owocną współpracę, tak aby 
nasza społeczność otrzymywała wsparcie w róż-
nych dzidzinach naszego życia. 

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 18:15–19:15adoracja 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
22 lutego (środa):
Święto Katedry św. Piotra Apostoła
23 lutego (czwartek):
wsp. św. Polikarpa, biskupa i męczennika

„wspólnota u przyjaciela”  
w poniedziałek (20.2) o godz. 19:30, zapraszamy 
na adorację i wspólną modlitwę. 

o. Mateusz Konopiński SJ

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). 

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.

święto wspólnoty 24-25.03 odbedzie 
się święto Wspólnoty u Przyjaciela. Jest to spot-
kanie otwarte dla wszystkich. W nowej formule 
proponujemy warsztaty modlitwy i śpiewu uwiel-
bienia oraz warsztat liturgiczno-dekoracyjny. 
Więcej informacji i zapisy u Eli 07845 174508.


