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V Niedziela Zwykła Rok C

LITURGIA SŁOWA
Pierwsze Czytanie (Iz 6, 1-2a. 3-8)

W roku śmierci króla Ozjasza ujrzałem 
Pana zasiadającego na wysokim i wynio-
słym tronie, a tren Jego szaty wypełniał 
świątynię. Serafiny stały ponad Nim; każdy 
z nich miał po sześć skrzydeł. I wołał jeden 
do drugiego: «Święty, Święty, Święty jest 
Pan Zastępów. Cała ziemia pełna jest Jego 
chwały». Od głosu tego, który wołał, zadrga-
ły futryny drzwi, a świątynia napełniła się 
dymem. I powiedziałem: «Biada mi! Jestem 
zgubiony! Wszak jestem mężem o nieczy-
stych wargach i mieszkam pośród ludu o 
nieczystych wargach, a oczy moje oglądały 
Króla, Pana Zastępów!» Wówczas przyleciał 
do mnie jeden z serafinów, trzymając w 
ręce węgiel, który szczypcami wziął z ołta-
rza. Dotknął nim ust moich i rzekł: «Oto do-
tknęło to twoich warg, twoja wina jest zma-
zana, zgładzony twój grzech». I usłyszałem 
głos Pana mówiącego: «Kogo mam posłać? 
Kto by Nam poszedł?» Odpowiedziałem: 
«Oto ja, poślij mnie!»

Alleluja, Alleluja, Alleluja
Pójdźcie za Mną,
a uczynię was rybakami ludzi.
Alleluja, Alleluja, Alleluja

Psalm: Ps 138
Ref: Wobec aniołów psalm zaśpiewam Panu.

Ewangelia (Łk 5, 1-11)

Pewnego razu – gdy tłum cisnął się do Je-
zusa, aby słuchać słowa Bożego, a On stał 
nad jeziorem Genezaret – zobaczył dwie 
łodzie stojące przy brzegu; rybacy zaś 
wyszli z nich i płukali sieci. Wszedłszy do 
jednej łodzi, która należała do Szymona, 
poprosił go, żeby nieco odbił od brzegu. 
Potem usiadł i z łodzi nauczał tłumy. Gdy 
przestał mówić, rzekł do Szymona: «Wy-
płyń na głębię i zarzućcie sieci na połów!» 
A Szymon odpowiedział: «Mistrzu, całą noc 
pracowaliśmy i nic nie ułowiliśmy. Lecz na 
Twoje słowo zarzucę sieci». Skoro to uczy-
nili, zagarnęli tak wielkie mnóstwo ryb, że 
sieci ich zaczynały się rwać. Skinęli więc na 
współtowarzyszy w drugiej łodzi, żeby im 
przyszli z pomocą. Ci podpłynęli; i napeł-
nili obie łodzie, tak że się prawie zanurzały.
Widząc to, Szymon Piotr przypadł Jezusowi 
do kolan i rzekł: «Wyjdź ode mnie, Panie, 
bo jestem człowiekiem grzesznym». I jego 
bowiem, i wszystkich jego towarzyszy w 
zdumienie wprawił połów ryb, jakiego 
dokonali; jak również Jakuba i Jana, sy-
nów Zebedeusza, którzy byli wspólnikami 
Szymona. A Jezus rzekł do Szymona: «Nie 
bój się, odtąd ludzi będziesz łowił». I wcią-
gnąwszy łodzie na ląd, zostawili wszystko i 
poszli za Nim.

Drugie czytanie  (1 Kor 15, 1-11)

Bracia: Przekazałem wam na początku to, 
co przejąłem: że Chrystus umarł – zgod-
nie z Pismem – za nasze grzechy, że został 
pogrzebany, że zmartwychwstał trzeciego 
dnia, zgodnie z Pismem; i że ukazał się Ke-
fasowi, a potem Dwunastu, później zjawił 
się więcej niż pięciuset braciom równocze-
śnie; większość z nich żyje dotąd, niektórzy 
zaś pomarli. Potem ukazał się Jakubowi, 

VI Niedziela Zwykła – Rok C 
I czytanie: Jr 17, 5-8
Psalm: Ps 1
II czytanie: 1 Kor 15, 12. 16-20
Ewangelia: Łk 6, 17. 20-26

CZYTANIA NA NASTĘPNĄ NIEDZIELĘ

później wszystkim apostołom. W końcu, już 
po wszystkich, ukazał się także i mnie jako 
poronionemu płodowi. Tak więc czy to ja, 
czy inni, tak nauczamy i tak uwierzyliście.



Opowieść Pielgrzyma
Rozdział I 
Nawrócenie (1521–1522)
Ignacy ranny w Pampelunie  
(20 maja 1521) 
5. Rozcięto mu więc ciało, odpiłowa-
no tę wystającą kość i zastosowano 
środki, ażeby noga nie została krót-
sza. Przykładano wiele maści i bez 
przerwy naciągano nogę przy pomocy 
wyciągu, który go męczył przez wiele 
dni. Mniej zdecydował się na to mę-
czeństwo z własnej woli, chociaż brat 
jego starszy był tym przerażony i mó-
wił, że nie odważyłby się znieść takie-
go bólu. Ałe ranny przetrzymał i ten 
ból ze zwykłą u niego cierpliwością.

Rozeznanie duchów

Ale Pan nasz przywracał mu zdrowie. 
Czuł się tak dobrze, że uważał się pra-
wie za zdrowego, z tym tylko wyjąt-
kiem, że nie mógł jeszcze stąpać chorą 
nogą i dlatego musiał leżeć w łóżku. 
A ponieważ bardzo był rozmiłowany 
w czytaniu książek światowych i peł-
nych różnych zmyślonych historii, tak 
zwanych romansów rycerskich, więc 
czując się dobrze poprosił dla zabicia 
czasu o jakieś książki tego rodzaju. W 
tym domu nie było jednak żadnych 
takich książek, które zwykł był czytać. 
Dlatego dano mu Życie Chrystusa i 
księgę Żywotów Świętych w języku 
hiszpańskim. 

Przypominamy, że w okresie Wielkiego 
Postu, wpisując się w tradycję Kościo-
ła powstrzymujemy się od udzielania 
chrztu. Ponownie zaczynamy udzielać 
tego sakramentu w Okresie Wielkanoc-
nym. W ten sposób podkreślamy znacze-
nie Wielkiego Postu jako czasu przygoto-
wania do chrztu. Możliwość chrztu przed 
Wielkim Postem w dniu 17 lutego.

Wszyscy, którzy chcą odwiedzin dusz-
pasterskich,  proszeni są o wypełnienie 
formularza znajdującego sie z tyłu ko-
ścioła i przekazanie go do zakrystii lub 
duszpasterza, wówczas skontaktujemy 
się i umówimy spotkanie. W miarę moż-
liwości pragniemy odwiedzić Was wszyst-
kich. Prosimy jednak o wyrozumiałość 
i cierpliwość, ponieważ często niełatwo 
znaleźć dogodny termin. Chcemy, aby 
wizyta duszpasterza w Waszych domach 
była okazją do wspólnej modlitwy, 
rozmowy i błogosławieństwa miejsca 
zamieszkania.

spotyka się we wtorki o godz. 19:00. 
Wszelkie informacje u Rafała Kasperko-
wicza 07713 139923.

11 lutego (poniedziałek):
Wsp. Najświętszej Maryi Panny z Lourdes
14 lutego (czwartek):
Świętych Cyryla, mnicha i Metodego, bi-
skupa, patronów Europy.

Chrzty

Grupa młodych

do naszej parafii, a także tym parafianom, 
którzy tego jeszcze nie zrobili, polecamy, 
by skorzystali z formularzy dostępnych 
z tyłu kościoła (St Ignatius Parish – Pa-
rishioner Registration Form) i dokonali 
zapisu do wspólnoty parafialnej.

Nowo przybyłym

Szkoła Maryi

w poprzednią niedzielę wyniosła  
£2968,28 Wszystkim serdecznie dzięku-
jemy za złożone ofiary.

Kolekta

przybyłych do naszego kościoła i na-
szej wspólnoty parafialnej! Parafia 
św. Ignacego to miejsce, gdzie spoty-
kają się różne wspólnoty językowe.  
Życzymy wszystkim dobrej niedzieli i bło-
gosławionego tygodnia.

Witamy wszystkich

po polsku: w każdą niedzielę
13:30 – Msza z udziałem dzieci 
19:30 – Msza wieczorna
po angielsku: codziennie o 10:00 i 18:30 
w niedzielę: (sobota 19:00) 8:00; 10:00; 
11:30; 18:00

Msze święte

po polsku: w każdą niedzielę 
12:45–13:15 
18:45–19:30
istnieje możliwość umówienia się na  
spowiedź indywidualnie

Spowiedź

czwartek 9:00–10:30
piątek 18:00–19:00
Intencje mszalne można zamawiać po 
każdej Mszy św.   

Kancelaria parafialna

Kalendarz liturgiczny

Wizyta duszpasterska

Inigo

Publikujemy ciąg dalszy autobiorafii 
św. Ignacego z Loyoli czyli  „Opowieść 
pielgrzyma” w odcinkach. Zapraszamy 
do lektury!

Dziękujemy za pomoc w sprzątaniu ko-
ścioła tym, którzy w miniony piątek brali 
w nim udział. Zapraszam do udziału w tej 
posłudze naszej Wspólnocie Parafialnej. 

Sprzątanie kościoła

zaprasza w poniedziałek 11.02 o godz. 
19:30 na spotaknie modlitewne. Spotka-
nie odbędzie się w Domu Parafialnym. 

„Wspólnota u Przyjaciela”

Szkoła Modlitwy
Szkołę modlitwy rozpoczniemy od 
najbliższego poniedziałku w ramach 
spotkań Wspólnoty u Przyjaciela. Zapra-
szamy wszystkich na czterotygodniowy 
cykl konferencji o modlitwie, medytacji, 
czytaniu Pisma Świętego oraz modlitwie 
wspólnej.

Szkoła Życia Chrześcijańskiego i Ewange-
lizacji, zaprasza wszystkich zainteresowa-
nych pogłębieniem wiary (konferencje, 
medytacja, Eucharystia, uwielbienie). 
Najbliższa sesja odbędzie się w naszym 
domu parafilanym w piątek (22.02) od 
18.30 do niedzieli do godz. 17.00. Kontakt: 
Mila Kowalska milakowalska@gmail.com, 
07976618378, fb: „School of Mary/szkola 
Maryi.London

Farba i wałek
Od pewnego czasu trwają prace remon-
towe w domu parafialnym. Udało nam 
się zgromadzić środki na najcięższe pra-
ce, ale chcielibyśmy także odnowić sale i 
pokoje spotkań oraz korytarze. Każdego, 
kto chciałby nam pomóc poprzez pra-
cę, dodatkową ofiarę, czy w jakikolwiek 
inny sposób, prosimy o kontakt z o. 
Mateuszem.


