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VIII Niedziela Zwykła Rok C

LITURGIA SŁOWA
Pierwsze Czytanie (Syr 27, 4-7)

Gdy sitem się przesiewa, zostają odpadki, 
podobnie błędy człowieka przy jego ocenie.
Piec poddaje próbie naczynia garncarza, 
a sprawdzianem człowieka jest jego wypo-
wiedź. Jak o uprawie drzewa świadczy jego 
owoc, tak mowa o zamyśle sezrca człowie-
ka. Nie chwal męża przed wypowiedzią, to 
bowiem jest próbą dla ludzi.

Alleluja, Alleluja, Alleluja
Jawicie się jako źródło światła w świecie,
trzymając się mocno Słowa Życia.
Alleluja, Alleluja, Alleluja

Ewangelia (Łk 6, 39-45)

Jezus opowiedział uczniom przypowieść:
«Czy może niewidomy prowadzić niewi-
domego? Czy nie wpadną w dół obydwaj? 
Uczeń nie przewyższa nauczyciela. Lecz 
każdy, dopiero w pełni wykształcony, bę-
dzie jak jego nauczyciel. Czemu to widzisz 
drzazgę w oku swego brata, a nie dostrze-
gasz belki we własnym oku? Jak możesz 
mówić swemu bratu: „Bracie, pozwól, że 
usunę drzazgę, która jest w twoim oku”, 
podczas gdy sam belki w swoim oku nie 
widzisz? Obłudniku, usuń najpierw belkę 
ze swego oka, a wtedy przejrzysz, ażeby 
usunąć drzazgę z oka brata swego. Nie ma 
drzewa dobrego, które by wydawało zły 
owoc, ani też drzewa złego, które by dobry 
owoc wydawało. Po własnym owocu bo-
wiem poznaje się każde drzewo; nie zrywa 
się fig z ciernia, ani z krzaka jeżyny nie zbie-
ra się winogron. Dobry człowiek z dobrego 
skarbca swego serca wydobywa dobro, a 
zły człowiek ze złego skarbca wydobywa 
zło. Bo z obfitości serca mówią jego usta». 

Drugie czytanie  (1 Kor 15, 54b-58)

Bracia: Kiedy już to, co śmiertelne, przy-
odzieje się w nieśmiertelność, wtedy 
sprawdzą się słowa, które zostały napisane: 
«Zwycięstwo pochłonęło śmierć. Gdzież 

Psalm: Ps 92

Dobrze jest śpiewać Tobie, Panie Boże.

Dobrze jest dziękować Panu, 
śpiewać Twojemu imieniu, Najwyższy, 
rano głosić Twoją łaskawość, 
a wierność Twoją nocami.

Dobrze jest śpiewać Tobie, Panie Boże.

Sprawiedliwy zakwitnie jak palma, 
rozrośnie się jak cedr na Libanie. 
Zasadzeni w domu Pańskim 
rozkwitną na dziedzińcach naszego Boga.

Dobrze jest śpiewać Tobie, Panie Boże.

Nawet i w starości wydadzą owoc, 
zawsze pełni życiodajnych soków,
aby świadczyć, że Pan jest sprawiedliwy, 
On moją Opoką i nie ma w Nim nieprawości.

Dobrze jest śpiewać Tobie, Panie Boże.

I Niedziela Wielkiego Postu – Rok C 
I czytanie: Pwt 26, 4-10
Psalm: Ps 91
II czytanie: Rz 10, 8-13
Ewangelia: Łk 4, 1-13

Czytania  
na następną niedzielę

jest, o śmierci, twoje zwycięstwo? Gdzież 
jest, o śmierci, twój oścień?» Ościeniem zaś 
śmierci jest grzech, a siłą grzechu Prawo. 
Bogu niech będą dzięki za to, że dał nam 
odnieść zwycięstwo przez Pana naszego, 
Jezusa Chrystusa. Przeto, bracia moi naj-
milsi, bądźcie wytrwali i niezachwiani, 
zajęci zawsze ofiarnie dziełem Pańskim, 
pamiętając, że trud wasz nie pozostaje da-
remny w Panu.



Rozdział I 
Nawrócenie (1521–1522)
Ignacy ranny w Pampelunie  
(20 maja 1521) 

8. Jednakże w tym [następstwie my-
śli] była taka różnica: kiedy myślał 
o rzeczach światowych, doznawał w 
tym wielkiej przyjemności, a kiedy 
znużony porzucał te myśli, czuł się 
oschły i niezadowolony. Kiedy znów 
myślał o odbyciu boso pielgrzymki do 
Jerozolimy lub o tym, żeby odżywiać 
się samymi tylko jarzynami i oddawać 
się innym surowościom, jakie widział 
u świętych, nie tylko odczuwał pocie-
chę, kiedy trwał w tych myślach, ale 
nawet po ich ustąpieniu pozostawał 
zadowolony i radosny. Nie zwracał jed-
nak na to uwagi ani nie zatrzymywał 
się nad oceną tej różnicy aż do chwili, 
kiedy pewnego razu otworzyły mu się 
nieco oczy i kiedy zaczął dziwić się tej 
różnicy i zastanawiać się nad nią. To 
doświadczenie doprowadziło go do 
zrozumienia, że jedne myśli czyniły 
go smutnym, inne zaś radosnym. I tak 
powoli doszedł do poznania różnych 
duchów, które w nim działały – jedne-
go szatańskiego, drugiego Bożego. To 
było jego pierwsze rozważanie o rze-
czach Bożych; a kiedy potem oddawał 
się Ćwiczeniom [Duchownym], stąd 
czerpał swoje pierwsze światło do roz-
poznania różnicy duchów.

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.

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

w poprzednią niedzielę wyniosła  
£3538,70. 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

Opowieść 
pielgrzyma 

Wielki Post 2019

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 
przygotowanie oprawy muzycznej na li-
turgię Wielkiego Piątku i Wigilii Paschal-
nej, zapraszamy na próby w czwartki   
o godz. 19.30 do Domu Parafialnego.

Schola

rozpoczyna w Kościele okres Wielkiego 
Postu. Msze święte w tym dniu o godz. 
10:00 i 18:30 w języku angielskim oraz 
o 6:15 i 20:15 w języku polskim. Jest to 
dzień pokuty, w którym obowiązuje post 
ścisły, tzn. jeden posiłek do syta. Posiłek 
ten powinien być prosty i bez mięsa. Post 
obowiązuje osoby od 18 do 60 roku życia. 
Ze względu na stan zdrowia i rozsądne 
podejście do postu, każdy z nas powinien 
posłużyć się właściwą miarą.

Środa Popielcowa (6.03)

w każdy piątek Wielkiego Postu o godzi-
nie 20:00. Rozważania bedą przygoto-
wane przez wspólnoty działające przy 
naszym Duszpasterstwie. W najbliższy 
piątek (08.03) nabożeństwo poprowadzą 
Nadzwyczajni Szafarze Eucharystii.  

Droga Krzyżowa

w dniach 24–26.03 poprowadzi o. Janusz 
Chwast, dominikanin pracujący w War-
szawie. Nauki rekolekcyjne rozpoczną 
się w niedzielę podczas Mszy świetych 
i będa kontynuowane w następnych 
dniach o godz. 19:30.

Rekolekcje Wielkopostne

W czwartek 11.04 o godz. 19:30 zapra-
szamy na nabożeństwo pojednania, za-
chęcamy do skorzystania z sakramentu 
pojednania i nie odkładania go na Wielki 
Tydzień. 

Nabożeństwo pojednania

Wspólnota u Przyjaciela
zaprasza w poniedziałek 04.03 o godz. 
19:30 na spotaknie modlitewne, w ra-
mach którego będziemy kontynuowali 
Szkołę Modlitwy. Spotkanie odbędzie się 
w Domu Parafialnym. 

Sprzątanie kościoła
w piątek (08.03) po Drodze Krzyżowej 
o godz. 20:00. Jako wspólnota Polaków 
jesteśmy odpowiedzialni za sprzątanie 
naszego kościoła. Zapraszamy do włącze-
nia się w dbanie o wspólne dobro.


