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SŁUCHAJ! #nie#sądź#kochaj

VII Niedziela Zwykła Rok C

LITURGIA SŁOWA
Pierwsze Czytanie (Sm 26, 2.7-9.12-13.22-23)

Saul wyruszył ku pustyni Zif, a wraz z nim 
trzy tysiące doborowych Izraelitów, aby 
wpaść na trop Dawida na pustyni Zif. Dawid 
wraz z Abiszajem zakradli się w nocy do 
obozu; Saul właśnie spał w środku obozowi-
ska, a jego dzida była wbita w ziemię obok 
głowy. Abner i ludzie leżeli uśpieni dokoła 
niego. Rzekł więc Abiszaj do Dawida: «Dziś 
Bóg oddaje wroga twojego w twe ręce. Te-
raz pozwól, że przybiję go dzidą do ziemi, 
jednym pchnięciem, drugiego nie będzie 
trzeba». Dawid odparł Abiszajowi: «Nie 
zabijaj go! Któż bowiem podniósłby rękę na 
pomazańca Pańskiego, a nie poniósł kary?»
Wziął więc Dawid dzidę i bukłak na wodę 
od wezgłowia Saula i poszli sobie. Nikt ich 
nie spostrzegł, nikt o nich nie wiedział, 
nikt się nie obudził. Wszyscy spali, gdyż 
Pan zesłał na nich twardy sen. Dawid od-
dalił się na przeciwległą stronę i stanął na 
wierzchołku góry w oddali, a dzieliła go od 
nich spora odległość. Wtedy Dawid zawo-
łał do Saula: «Oto dzida królewska, niech 
przyjdzie który z pachołków i weźmie ją. 
Pan nagradza człowieka za sprawiedliwość 
i wierność: Pan dał mi ciebie w ręce, lecz ja 
nie podniosłem ich przeciw pomazańcowi 
Pańskiemu».

Alleluja, Alleluja, Alleluja
Daję wam przykazanie nowe, abyście 
się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was 
umiłowałem.
Alleluja, Alleluja, Alleluja

Psalm: Ps 103
Ref: Pan jest łaskawy, pełen 
miłosierdzia

Ewangelia (Łk 6, 27-38)

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Po-
wiadam wam, którzy słuchacie: Miłujcie 
waszych nieprzyjaciół; dobrze czyńcie 
tym, którzy was nienawidzą; błogosławcie 
tym, którzy was przeklinają, i módlcie się 
za tych, którzy was oczerniają. Jeśli cię 
kto uderzy w policzek, nadstaw mu i dru-
gi. Jeśli zabiera ci płaszcz, nie broń mu i 
szaty. Dawaj każdemu, kto cię prosi, a nie 
dopominaj się zwrotu od tego, który bierze 
twoje. Jak chcecie, żeby ludzie wam czynili, 
podobnie wy im czyńcie. Jeśli bowiem mi-
łujecie tych tylko, którzy was miłują, jakaż 
za to należy się wam wdzięczność? Przecież 
i grzesznicy okazują miłość tym, którzy ich 
miłują. I jeśli dobrze czynicie tym tylko, 
którzy wam dobrze czynią, jaka za to należy 
się wam wdzięczność? I grzesznicy to samo 
czynią. Jeśli pożyczek udzielacie tym, od 
których spodziewacie się zwrotu, jakaż za 
to należy się wam wdzięczność? I grzeszni-
cy pożyczają grzesznikom, żeby tyleż samo 
otrzymać. Wy natomiast miłujcie waszych 
nieprzyjaciół, czyńcie dobrze i pożyczajcie, 
niczego się za to nie spodziewając. A wasza 
nagroda będzie wielka i będziecie synami 
Najwyższego; ponieważ On jest dobry dla 
niewdzięcznych i złych. Bądźcie miłosierni, 
jak Ojciec wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, 
a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a 
nie będziecie potępieni; odpuszczajcie, a 
będzie wam odpuszczone. Dawajcie, a bę-
dzie wam dane; miarę dobrą, ubitą, utrzę-
sioną i wypełnioną ponad brzegi wsypią w 
zanadrza wasze. Odmierzą wam bowiem 
taką miarą, jaką wy mierzycie».

Drugie czytanie  (1 Kor 15, 45-49)

Bracia: Stał się pierwszy człowiek, Adam, 
duszą żyjącą, a ostatni Adam duchem oży-
wiającym. Nie było jednak wpierw tego, co 
duchowe, ale to, co ziemskie; duchowe było 
potem. Pierwszy człowiek z ziemi – ziem-
ski, Drugi Człowiek – z nieba. Jaki ów ziem-
ski, tacy i ziemscy; jaki Ten niebieski, tacy 
i niebiescy. A jak nosiliśmy obraz ziemskie-
go człowieka, tak też nosić będziemy obraz 
Człowieka niebieskiego.



Opowieść Pielgrzyma
Rozdział I 
Nawrócenie (1521–1522)
Ignacy ranny w Pampelunie  
(20 maja 1521) 
7. Tymczasem Pan nasz spieszył mu 
z pomocą i sprawiał, że po tych my-
ślach następowały inne, zrodzone z 
tego, co przeczytał. W rzeczy samej 
podczas czytania Żywotu Pana naszgo 
i Żywotów Świętych myślał nad nimi 
i tak rozważał sam w sobie: „Co by to 
było, gdybym zrobił to, co św. Fran-
ciszek albo co zrobił św. Dominik?”. 
I rozmyślał o wielu rzeczach, które 
wydawały mu się dobre, a zawsze miał 
na oku rzeczy trudne i ciężkie. A kiedy 
je sobie przedstawiał, wydawało mu 
się rzeczą łatwą wcielić je w czyn. I 
całe jego rozważanie sprowadzało się 
do tego, że mówił sam do siebie: „Św. 
Dominik zrobił to, więc i ja muszę to 
zrobić. Św. Franciszek zrobił to, więc 
i ja muszę to zrobić”. Myśli te trwały 
w nim przez dłuższy czas, potem znów 
inne rzeczy je przerywały i nachodziły 
go myśli światowe, o których była wy-
żej mowa. One też zajmowały go dość 
długo. I to następstwo tak różnych 
myśli trwało w nim przez dosyć długi 
czas, a  on zatrzymywał się zawsze nad 
myślą, która się pojawiała i  narzucała 
jego wyobraźni: już to myśl o świato-
wych wyczynach, których pragnął do-
konać, już to ta inna – o Bogu. Wresz-
cie znużony porzucał je i zajmował się 
czym innym.

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. 

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

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

Pierwszy Piątek Miesiąca

w poprzednią niedzielę wyniosła  
£2929,93. 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

Inigo

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

Spotkanie odbędzie się w środę (27.02) i 
rozpocznie się Mszą św. o godz. 18.30 w 
kościele. Po Mszy św. zapraszamy na na-
bożeństwo ku czci Bożego Miłosierdzia 
w j. angielskim, polskim i hiszpańskim.

Divine Mercy Group

Msza św. odbędzie się w poniedziałek  
(25.02) o godz. 19:30. Zapraszamy. Po 
Mszy św. będziemy trwali na modlitwie 
adorując Najświętszy  Sakrament, pro-
sząc Pana Jezusa o Jego dary. Prosimy, 
abyście informowali o tym wydarze-
niu Waszych najbliższych i wszystkich 
potrzebujących. 

Msza św. 
z modlitwą o uzdrowienie

Szkoła Modlitwy
Szkołę modlitwy będziemy kontynu-
owali w ramach spotkań Wspólnoty u 
Przyjaciela. Zapraszamy wszystkich na 
cykl konferencji o modlitwie, medytacji, 
czytaniu Pisma Świętego oraz modlitwie 
wspólnej.

Adoracja Najświętszego Sakramentu  od  
10:30 do 11:30 oraz od 19:00 do 20:00. 
Możliwość spowiedzi w języku polskim i 
angielskim od godz. 19.00. 

Zmiana tajemnic różańca
odbędzie się w niedzielę (03.03) po Mszy 
św. wieczornej. 

VIII Niedziela Zwykła – Rok C 
I czytanie: Syr 27, 4-7
Psalm: Ps 92
II czytanie: 1 Kor 15, 54b-58
Ewangelia: Łk 6, 39-45

Czytania  
na następną niedzielę

Święto Wspólnoty  
u Przyjaciela
Jak co roku zapraszamy na Święto 
Wspólnoty u Przyjaciela, które odbędzie 
się w sobotę (06.04). Jest to spotkanie 
otwarte dla wszystkich. Pragniemy za-
proponować wspólną modlitwę i śpiew, 
panel dyskusyjny oraz biesiadowanie 
w miłej, pełnej przyjaźni atmosferze. 
Więcej informacji i zapisy na stronie  
www.stignatius.pl oraz tefonicznie u Eli 
07845 174508 i Pauliny 07492549959.

Osoby, które chciałyby się włączyć w przy-
gotowanie oprawy muzycznej na liturgię 
Wielkiego Piątku i Wigilii Paschalnej, 
zapraszamy na próbę w czwartek (28.02)   
o godz. 19.00 do Domu Parafialnego.

Schola


