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Piąta Niedziela Zwykła, rok c
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Tak wołał prorok Izajasz, rybak Piotr i faryzeusz Paweł. 
Każdy z nich wobec wielkości i majestatu Boga doświadczał 
swojej małości i ograniczeń. Jednak Bóg jest mocniejszy 
niż jakiekolwiek ludzkie ograniczenia. Również dziś On 
sam uzdalnia mnie do przyjęcia i głoszenia dobrej nowiny.

POŚLIJ MNIE

Liturgia Słowa
Pierwsze Czytanie (Iz 6, 1-2a. 3-8)
W roku śmierci króla Ozjasza ujrzałem 
Pana, siedzącego na wysokim i wyniosłym 
tronie, a tren Jego szaty wypełniał świątynię. 
Serafiny stały ponad Nim; każdy z nich miał 
po sześć skrzydeł. I wołał jeden do drugie-
go: «Święty, Święty, Święty jest Pan Zastę-
pów. Cała ziemia pełna jest Jego chwały». 
Od głosu tego, który wołał, zadrgały futryny 
drzwi, a świątynia napełniła się dymem. I 
powiedziałem: «Biada mi! Jestem zgubiony! 
Wszak jestem mężem o nieczystych wargach 
i mieszkam pośród ludu o nieczystych war-
gach, a oczy moje oglądały Króla, Pana Za-
stępów!». Wówczas przyleciał do mnie jeden 
z serafinów, trzymając w ręce węgiel, który 
kleszczami wziął z ołtarza. Dotknął nim ust 
moich i rzekł: «Oto dotknęło to twoich warg: 
twoja wina jest zmazana, zgładzony twój 
grzech». I usłyszałem głos Pana mówiącego: 
«Kogo mam posłać? Kto by Nam poszedł?» 
Odpowiedziałem: «Oto ja, poślij mnie!».

Czytania na następną niedzielę
Pierwsza Niedziela Wielkiego Postu
Pierwsze czytanie: Pwt 26, 4-10
Psalm: Ps 91
Drugie czytanie: Rz 10, 8-13
Ewangelia: Łk 4, 1-13

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

Ewangelia ( Łk 5, 1-11) 
Zdarzyło się raz, gdy tłum cisnął się do 
Jezusa, aby słuchać słowa Bożego, a On 
stał nad jeziorem Genezaret, że zobaczył 
dwie łodzie, stojące przy brzegu, rybacy 
zaś wyszli z nich i płukali sieci. Wszedłszy 
do jednej łodzi, która należała do Szymo-
na, poprosił go, żeby nieco odbił od brze-
gu. 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, przez całą 
noc pracowaliśmy i niceśmy nie ułowili. 
Lecz na Twoje słowo zarzucę sieci». Skoro 
to uczynili, zagarnęli tak wielkie mnóstwo 
ryb, że sieci ich zaczynały się rwać. Skinęli 
więc na wspólników 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: «Odejdź ode mnie, Panie, 
bo jestem człowiek grzeszny». I jego bowiem, 
i wszystkich jego towarzyszy w zdumienie 
wprawił połów ryb, jakiego dokonali; jak 
również Jakuba i Jana, synów Zebedeusza, 
którzy byli wspólnikami Szymona. Lecz Je-
zus rzekł do Szymona: «Nie bój się, odtąd lu-
dzi będziesz łowił». I przyciągnąwszy łodzie 
do brzegu, zostawili wszystko i poszli za Nim.

Drugie czytanie  (1Kor 15, 3-8.11)
Przekazałem wam na początku to, co prze-
jąłem; że Chrystus umarł za nasze grzechy 
zgodnie z Pismem, że został pogrzebany, że 
zmartwychwstał trzeciego dnia zgodnie z 
Pismem: i że ukazał się Kefasowi, a potem 
Dwunastu, później zjawił się więcej niż pię-
ciuset braciom równocześnie; większość z 
nich żyje dotąd, niektórzy zaś pomarli. Potem 
ukazał się Jakubowi, później wszystkim apo-
stołom. W końcu, już po wszystkich, ukazał 
się także i mnie jako poronionemu płodowi.
Tak więc czy to ja, czy inni, tak nauczamy i 
tak wyście uwierzyli.

Ps 138
Ref: Wobec aniołów psalm zaśpiewam Panu.



Bóg daje prorokowi Izajaszowi doświadczyć wizji, podczas której objawia mu swoją wiel-
kość i majestat. Izajasz jest przerażony tym, że jest człowiekiem nieczystym oraz mieszka 
pośród nieczystego ludu. Ale dla Boga, Pana Zastępów żadne ludzkie ograniczenia nie sta-
nowią problemu. Ona sam oczyszcza Izajasza z jego nieczystości, zmazuje winę i gładzi jego 
grzech. W końcu tak przygotowanego i oczyszczonego męża Bóg uzdalnia do pozytywnej 
odpowiedzi na łaskę powołania. Izajasz na pytanie Pana: „Kogo mam posłać? Kto by Nam 
poszedł?” jest w stanie odpowiedzieć: „Oto ja, poślij mnie!”
W dzisiejszym fragmencie Ewangelii widzimy Szymona, który w spotkaniu z Bogiem wcie-
lonym, Jezusem również doświadcza swoich ograniczeń. Jako specjalista od łowienie ryb 
wie doskonale, że skoro najlepszy nocny czas połowu nie przyniósł efektu, to należy wy-
płukać sieci i przeczekać do następnego lepszego czasu. Jest przekonany, że pełnia dnia 
to najgorsza pora na ponowny połów. Ale na słowo Jezusa, w którym rozpoznaje Mistrza 
ponownie zarzuca sieć. Wobec cudownego i niespodziewanie obfitego połowu oraz wo-
bec majestatu Jezusa, w którym teraz rozpoznaje Pana nieba, ziemi i wszystkich stworzeń, 
doświadcza swojej małości i grzeszności. Również tutaj dla Boga nie stanowią one żadnej 
przeszkody, aby powołać tego człowieka na apostoła - rybaka ludzi.
W liście do Koryntian Paweł nazywa siebie najmniejszym z apostołów, a nawet niegodnym 
tak się nazywać, ponieważ prześladował Kościół Boży. Przyrównuje siebie do poronionego 
płodu, czyli kogoś zupełnie martwego. Jednocześnie daje świadectwo, że nawet tak wielkie 
ograniczenie, jak martwota duchowa, w której tkwił nie stanowi przeszkody dla Boga.
Powyższe przykłady ukazują nam głęboką prawdę, że Bóg zawsze pierwszy kieruje słowo 
do człowieka. Następnie uzdalnia go swoją łaską do przyjęcia i do przekazywania dalej tego 
słowa. Również moja nieczystość, grzeszność, martwota, czy jakiekolwiek inne ogranicze-
nia nie stanowią przeszkody dla Boga bogatego w miłość i miłosierdzie. Prośmy, aby sam 
Bóg uzdalniał nas do przyjęcia i głoszenia tej naprawdę Dobrej Nowiny.

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.

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

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.

Kolekta w poprzednią niedzielę 
wyniosła £1006,32. Wszystkim serdecznie 
dziękujemy za złożone ofiary. 

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

droga krzyżowa W każdy piątek Wielkiego Postu o godzinie 20:00. Rozważania 
bedą przygotowane przez wspólnoty  działające przy naszym Duszpasterstwie.  W najbliższy piątek 
(12.2) nabożeństwo poprowadzi Grupa Lektorów i Szafarzy Najświętszego Sakramentu.  

A. Tomaszewski SJ

grupa modlitewna o. pio
Spotkanie formacyjne w czwartek (11.2) o 19:30 
w Domu Parafialnym. Zapraszamy.

Kalendarz liturgiczny
10 lutego 
Środa Popielcowa
11 lutego (czwartek)
Wsp. NMP z Lurdes - dzień modlitw za chorych

gość niedzielny mały i duży  
do kupienia przy wyjściu z kościoła za £1,50. 

lenten guided prayer to propozycja miesięcznych  rekolekcji w życiu co-
dziennym, prowadzonych metodą św. Ignacego. Rekolekcje odbędą się w języku angielskim w czasie 
Wielkiego Postu. Od soboty 13.2 do soboty 12.3. Zapisy na rekolekcje są przyjmowane do środy po-
pielcowej w zakrystii.  Szczegółowe informacje w specjalnym biuletynie. Nie jest wymagana doskonała 
znajomość języka angielskiego.

Msze święte po polsku 
w każdą niedzielę:

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

10.02 19:45 – Środa Popielcowa (kościół) 
11.02  20:00 z grupą o. Pio (kaplica)

nowa strona www

stignatius.pl

„wspólnota u przyjaciela”  
zaprasza wszystkich w poniedziałek (8.2)  
o godz. 19:30 do kościoła na Eucharystię z sakra-
mentem chrztu Mikołaja, nowego członka Wspól-
noty. Po Eucharystii Agapa w Domu Parafialnym.

adoracja Najświętszego Sakramentu  
w każdy piątek Jubileuszowego Roku Miłosierdzia 
w naszym kościele od 10:30 do 20:00, z  przerwą 
na Mszę św. o 18:30. W przedsionku kościoła 
można się wpisać na listę czuwania. Zapraszamy do 
zaangażowania się w tę formę modlitwy.

środa popielcowa
rozpoczyna w Kościele okres Wielkiego Postu. 
Msze święte w tym dniu o 10:00 i 18:30 w języku 
angielskim oraz 19:45 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.

opera hrabina St. Ignatius Choir zaprasza chętne osoby, nie tylko profesjonali-profesjonali-
stów, ale także amatorów, które chciałyby wziąć udział w realizacji opery Hrabina, Stanisława 
Moniuszki. Opera odbędzie się pod koniec września 2016 r. w POSK-u. Wszyscy zaintereso-
wani proszeni są o przyjście do domu parafialnego w środę 17 lutego 2016 o godz. 20.00.  
Tel: 07903835915


