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Jak wielka jest dobroć Boga, że postano-
wił pokazać się całemu światu! Jak wiel-
ka jest Jego dobroć, że pozwolił żebyśmy 
Go poznali!

OBJAWIENIE

Liturgia Słowa
Pierwsze Czytanie (Iz 60 ,  1 - 6)
Powstań! Świeć, Jeruzalem, bo przyszło 
twe światło i chwała Pańska rozbłyska nad 
tobą. Bo oto ciemność okrywa ziemię i gę-
sty mrok spowija ludy, a ponad tobą jaśnieje 
Pan, i Jego chwała jawi się nad tobą. I pój-
dą narody do twojego światła, królowie do 
blasku twojego wschodu. Rzuć okiem doko-
ła i zobacz: Ci wszyscy zebrani zdążają do 
ciebie. Twoi synowie przychodzą z daleka, 
na rękach niesione są twe córki. Wtedy zo-
baczysz i promienieć będziesz, a serce twe 
zadrży i rozszerzy się, bo do ciebie napłyną 
bogactwa zamorskie, zasoby narodów przyj-
dą ku tobie. Zaleje cię mnogość wielbłądów 
– dromadery z Madianu i z Efy. Wszyscy oni 
przybędą z Saby, zaofiarują złoto i kadzidło, 
nucąc radośnie hymny na cześć Pana.

Czytania na następną niedzielę
Druga Niedziela zwykła
Pierwsze czytanie: Iz 49, 3. 5-6
Psalm: Ps 40
Drugie czytanie: 1Kor 1, 1-3
Ewangelia: J 1, 29-34

Drugie czytanie  (Ef 3, 2-3. 5-6)
Bracia: Słyszeliście przecież o udzieleniu 
przez Boga łaski danej mi dla was, że mia-
nowicie przez objawienie oznajmiona mi 
została ta tajemnica. Nie była ona oznaj-
miona synom ludzkim w poprzednich 
pokoleniach, tak jak teraz została obja-
wiona przez ducha świętym Jego aposto-
łom i prorokom, to znaczy, że poganie 
już są współdziedzicami i współczłonka-
mi Ciała, i współuczestnikami obietni-
cy w Chrystusie Jezusie przez Ewangelię.

Alleluja, Alleluja, Alleluja
Ujrzeliśmy Jego gwiazdę na Wschodzie
i przybyliśmy oddać pokłon Panu.
Alleluja, Alleluja, Alleluja

Ps 72
Ref.: Uwielbią Pana wszystkie ludy ziemi.

Ewangelia (Mt 2, 1-12) 
Gdy Jezus narodził się w Betlejem w Judei 
za panowania króla Heroda, oto mędrcy ze 
Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: 
«Gdzie jest nowo narodzony Król żydow-
ski? Ujrzeliśmy bowiem Jego gwiazdę na 
Wschodzie i przybyliśmy oddać Mu po-
kłon». Skoro to usłyszał król Herod, prze-
raził się, a z nim cała Jerozolima. zebrał 
więc wszystkich arcykapłanów i uczonych 
ludu i wypytywał ich, gdzie ma się naro-
dzić Mesjasz. Ci mu odpowiedzieli: «W 
Betlejem judzkim, bo tak zostało napisane 
przez Proroka: a ty, Betlejem, ziemio Judy, 
nie jesteś zgoła najlichsze spośród głów-
nych miast Judy, albowiem z ciebie wyjdzie 
władca, który będzie pasterzem ludu mego, 
Izraela». Wtedy Herod przywołał pota-
jemnie mędrców i wywiedział się od nich 
dokładnie o czas ukazania się gwiazdy. A 
kierując ich do Betlejem, rzekł: «Udajcie 
się tam i wypytajcie starannie o dziecię, a 
gdy Je znajdziecie, donieście mi, abym i ja 
mógł pójść i oddać Mu pokłon». Oni zaś, 
wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę. A oto 
gwiazda, którą widzieli na Wschodzie, po-
stępowała przed nimi, aż przyszła i zatrzy-
mała się nad miejscem, gdzie było dziecię. 
Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. 
Weszli do domu i zobaczyli dziecię z Mat-
ką Jego, Maryją; padli na twarz i oddali 
Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, 
ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mir-
rę. A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie 
wracali do Heroda, inną drogą udali się z 
powrotem do swojego kraju.



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 wyniosła £749.59, wszystkim ser-
decznie dziękujemy za złożone ofiary.

Msze święte po polsku 
w każdą niedzielę:

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

Chyba nic bardziej bajkowego nie możemy sobie wyobrazić: małe dzieciątko leżące w ubogiej 
stajence, dookoła kilka zwierząt, obok Jego rodzice, z oddali przychodzą pasterze, żeby zoba-
czyć, że w Betlejem, podobno, urodził się ktoś wyjątkowy. I do tego wszystkiego już na sam 
koniec, przychodzi trzech mędrców, którzy ofiarowują tej biednej wiejskiej rodzinie dary: mir-
rę, kadzidło i złoto. Tak, możemy zostać na etapie prostego, niemalże bajkowego opowiadania, 
które pochłania naszą wyobraźnie, dodaje nam trochę magicznego samopoczucia i powoli wy-
prowadza nas z klimatu Bożego Narodzenia, albo możemy spoglądając na tę scenę, zastanowić 
się, co kryje się pod tym pięknym obrazem. Co jest u źródła opowiadania przekazywanego 
przez lata, a które w końcu zostało spisane w Ewangelii. Dlaczego ta zupełnie nieprawdopo-
dobna historia - jak się okaże później w życiu Jezusa tych historii będzie całe mnóstwo - zaj-
muje tak ważne miejsce w naszym religijnym, a może i duchowym życiu. 

Kiedy Chrystus - Syn Boży przychodzi na świat, to świat wydaje się niezbyt tym interesować. 
Niemalże niezauważalne przyjście Zbawiciela jest przełamane przez ludzi z dalekich krajów. 
Ludzie niezwiązani z Narodem Wybranym dostrzegają obecność Mesjasza na ziemi. Co więcej, 
wywołuje to takie poruszenie w ich umysłach, że ruszają w drogę, i to „obcy” informują o Jezu-
sie nawet Heroda, który „zarządzał” tymi ziemiami. Jednak w tym wydarzeniu odkrywana jest 
przed nami o wiele większa prawda. Bóg daje nam możliwość poznania swojego Syna. Jezus 
staje się znany! Nie jest On znany wyłącznie w Betlejem czy Nazarecie, ale staje się znany poza 
granicami. Można powiedzieć, że można Go poznawać bez granic. Wydarzenie Objawienia 
Pańskiego, czyli pokazania się światu, jest naprawdę wydarzeniem pokazania się Boga całemu 
stworzeniu. Kiedy więc spoglądamy na biblijne wydarzenia opisujące Narodzenie Syna Bożego, 
zdejmijmy z nosa bajkowe okulary. Stajemy bowiem przed piękną historią oddawania się Boga 
człowiekowi. Nasza relacja z Bogiem od tego momentu już nigdy nie będzie taka sama, nasze 
spotkania z Bogiem już zawsze będą naznaczone tym wydarzeniem. Bóg rozumie człowieka, 
bo Jego Syn stał się człowiekiem. My możemy poznawać Boga, bo poznaliśmy Syna Bożego! 

Nie bójmy się zostać w zadziwieniu, nie bójmy się powiedzieć sobie, że tego nie rozumiemy, ale 
nie kolorujmy, nie zamieniajmy tego w bajkę i legendę. To się wydarzyło, to jest fakt. Bóg stał 
się człowiekiem. To jest dar i zadanie dla każdego z nas, abyśmy to wydarzenie umieli święto-
wać i umieli z niego czerpać prawdziwą, nie magiczną, siłę do życia!

o. Mateusz Konopiński SJ

wizyta duszpasterska Wszyscy, którzy chcą odwiedzin duszpasterskich  
proszeni są o wypełnienie formularza znajdującego sie z tyłu kościoła i zgłoszenie się bezpośrednio 
po mszy w zakrystii u duszpasterza. Aby ustalić datę i godzinę spotkania, lub jeśli termin wizyty nie 
jest bardzo istotny, prosimy o wypełnienie formularza znajdującego sie z tyłu kościoła i wrzucenie 
go do koszyka, wówczas skontaktujemy się i umówimy spotkanie. Jeśli mieszkacie w pobliżu przyja-
ciół, znajomych, którzy również chcą przyjąć księdza, to spróbujcie uzgodnić wspólny termin. Ufamy, 
że ułatwi to poruszanie się po rozległym terenie parafii. W miarę możliwości pragniemy odwiedzić 
Was wszystkich. Prosimy jednak o wyrozumiałość i cierpliwość, ponieważ, jak sami wiecie, 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 błogosławień-
stwa miejsca zamieszkania.

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 18:15–19:15

adoracja 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. 
Pomoc jest bezpłatna.

dziękujemy za zangażowanie i uczest-
nictwo w Wieczorze międzynarodowym. Mamy 
nadzieję, że był to dla nas wszystkich dobry mo-
ment wspólnego świętowania!

Kalendarz liturgiczny
9 stycznia (poniedziałek):
Święto Chrztu Pańskiego

warsztaty muzyczne za-
prezentują owoce swojej pracy w najbliższą 
niedziele 15. stycznia na Mszach św. o godzi-
nie 11.30 (eng) i na Mszy św. o godzinie 13.30.

„wspólnota u przyjaciela”  
w poniedziałek (7.1) o godz. 19:30, spotkanie 
opłatkowe, otwarte dla wszystkich!

grupa modlitewna o. pio
Spotkanie modlitewne w czwartek (12.1) o 19:30 
w Małej Kaplicy. Zapraszamy.

KOLĘDOWANIE Zapraszamy na 
wspólny śpiew kolęd dziś po Mszy św. o godzi-
nie 13.30. Śpiew kolęd przygotowany przez Chór 
Duszpatsertwa odbędzie się w Niedzielę 22.1 po 
Mszy św. o godz. 19.30. Wszystkich serdecznie 
zapraszamy. 


