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Jezus nie oczekuje, że będziemy nauczy-
cielami. On pragnie, byśmy byli Jego 
świadkami.

BARANEK BOŻY

Liturgia Słowa
Pierwsze Czytanie (Iz 49 ,  3. 5-6)
Pan rzekł do mnie: «Ty jesteś sługą moim, 
Izraelu, w tobie się rozsławię». Wsławiłem 
się w oczach Pana, Bóg mój stał się moją 
siłą. A teraz przemówił Pan, który mnie 
ukształtował od urodzenia na swego Sługę, 
bym nawrócił do Niego Jakuba i zgromadził 
Mu Izraela.A mówił: «To zbyt mało, iż jesteś 
Mi Sługą dla podźwignięcia pokoleń Jakuba 
i sprowadzenia ocalałych z Izraela! Ustano-
wię cię światłością dla pogan, aby moje zba-
wienie dotarło aż do krańców ziemi».

Czytania na następną niedzielę
Trzecia Niedziela zwykła
Pierwsze czytanie: Iz 8, 23 - 9, 3
Psalm: Ps 27
Drugie czytanie: 1Kor 1, 10-13. 17
Ewangelia: Mt 4, 12-23

Drugie czytanie  (1Kor 1, 1-3)
Paweł, z woli Bożej powołany na apostoła 
Jezusa Chrystusa, i Sostenes, brat, do Ko-
ścioła Bożego w Koryncie, do tych, którzy 
zostali uświęceni w Jezusie Chrystusie i 
powołani do świętości wespół ze wszystki-
mi, co na każdym miejscu wzywają imie-
nia Pana naszego, Jezusa Chrystusa, ich i 
naszego Pana. Łaska wam i pokój od Boga 
Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa!

Alleluja, Alleluja, Alleluja
Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami.
Wszystkim, którzy Je przyjęli, 
dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi.
Alleluja, Alleluja, AllelujaPs 40

Ref.: Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę

Z nadzieją czekałem na Pana, 
a On pochylił się nade mną.
Włożył mi w usta pieśń nową, 
śpiew dla naszego Boga.

Ref.: Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę

Nie chciałeś ofiary krwawej ani z płodów ziemi, 
lecz otwarłeś mi uszy;
nie żądałeś całopalenia i ofiary za grzechy. 
Wtedy powiedziałem: «Oto przychodzę.

Ref.: Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę

W zwoju księgi jest o mnie napisane: †
Radością jest dla mnie pełnić Twoją wolę, mój 
Boże, 
a Twoje Prawo mieszka w moim sercu».
Głosiłem Twą sprawiedliwość w wielkim 
zgromadzeniu i nie powściągałem warg moich, 
o czym Ty wiesz, Panie.

Ref.: Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę

Ewangelia (J 1, 29-34) 
Jan zobaczył podchodzącego ku niemu 
Jezusa i rzekł: «oto Baranek Boży, który 
gładzi grzech świata. To jest Ten, o którym 
powiedziałem: „Po mnie przyjdzie Mąż, 
który mnie przewyższył godnością, gdyż 
był wcześniej ode mnie”. Ja Go przedtem 
nie znałem, ale przyszedłem chrzcić wodą 
w tym celu, aby on się objawił Izraelowi».
Jan dał takie świadectwo: «Ujrzałem du-
cha, który zstępował z nieba jak gołębi-
ca i spoczął na Nim. Ja Go przedtem nie 
znałem, ale Ten, który mnie posłał, abym 
chrzcił wodą, powiedział do mnie: „Ten, 
nad którym ujrzysz ducha zstępującego i 
spoczywającego na Nim, jest Tym, który 
chrzci duchem Świętym”. Ja to ujrzałem i 
daję świadectwo, że on jest Synem Bożym».



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 £847.65, wszystkim ser-
decznie dziękujemy za złożone ofiary.

róża różańca 
Rodziców za Dzieci będzie miała Mszę świętą  
w Małej Kaplicy w czwartek 19.1 o godz. 19.30.

Msze święte po polsku 
w każdą niedzielę:

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

sprzątanie kościoła
w piątek (20.1) po adoracji Najświętszego 
Sakramentu o godz. 20:00. Jako wspólnota Po-
laków jesteśmy odpowiedzialni za sprzątanie 
naszego kościoła. Zapraszamy do włączenia się 
w dbanie o wspólne dobro.

W dzisiejszej Ewangelii słyszymu o Janie Chrzcicielu, który uczy nas jak być prawdziwym 
świadkiem Jezusa Chrystusa. Kim jest ten, który świadczy? W Ewangelii czytamy: „Ja Go 
wcześniej nie znałem (...) Ja daję świadectwo, że On jest Synem Bożym (...)”. Powyższe cy-
taty pokazują drogę dorastania do bycia prawdziwym świadkiem Jezusa. A zatem widzimy, 
że świadkiem się nie rodzimy, ale stajemy się nim poprzez doświadczenie mające swe źródło 
w żywej relacji z Bogiem. Taka relacja wypływa z głębokiej modlitwy, a wyraża się ona przez 
słuchanie Boga, dialog z Nim i wprowadzanie usłyszanego słowa w czyn. 

Prawie pięćdziesiąt lat temu Papież Paweł VI mówił, że współczesny świat bardziej potrzebuje 
świadków niż nauczycieli. Zdecydowanie łatwiej jest być nauczycielem, liderem czy mistrzem 
niż żywym świadkiem Ewangelii. Bycie nauczycielem polega na wyuczeniu się pewnych me-
tod, technik oraz treści, aby przekazać je w atrakcyjny sposób swoim odbiorcom. Natomiast 
bycie świadkiem Jezusa Chrystusa nie wymaga nadzwyczajnych metod i inteligencji, ale po-
lega na prostym podzieleniu się swoim doświadczeniem Boga. To wymaga dużej odwagi oraz 
wewnętrznej zgody nawet na odrzucenie i pogardę słuchaczy. Prawdziwi świadkowie Ewan-
gelii, tak jak św. Jan Chrzciciel, nie boją się iść „pod prąd” współczesnym trendom i popraw-
ności politycznej. Są to też ludzie, którzy nie wstydzą się być wierzący i uczciwi we wszystkich 
sytuacjach życia. 

Autentyczne świadectwo rodzi się z miłości i swoją moc czerpie z miłości. Świadkiem wiary 
jest tylko ten, kto nią żyje, a żyć wiarą znaczy dawać swoje życie za braci. Jakim ja jestem świad-
kiem? Czy nie boję się być sprawiedliwym i uczciwym w pracy, w rodzinie i tam, gdzie przeby-
wam? Czy nie wstydzę się być świadkiem Jezusa szczególnie wtedy, kiedy nie jest to wygodne?

o. Bogdan Leśniak SJ

wizyta duszpasterska Wszyscy, którzy chcą odwiedzin duszpasterskich,  
proszeni są o wypełnienie formularza znajdującego się 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.

Kalendarz liturgiczny
17 stycznia (wtorek):
św. Antoniego Pustelnika
18 stycznia (środa):
Rozpoczęcie Tygodnia Modlitwy o Jedność Chrześcijan
19 stycznia (czwartek) u jezuitów:
św. Melchiora Grodzieckiego i towarzyszy
20 stycznia (piątek):
św. Sebastiana, męczennika
21 stycznia (sobota):
św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy

„wspólnota u przyjaciela”  
w poniedziałek (16.1) o godz. 19:30, będzie to 
spotkanie organizacyjno-informacyjne. 

KOLĘDOWANIE Śpiew kolęd przy-
gotowany przez Chór Duszpatsertwa odbędzie 
się w Niedzielę 22.1 po Mszy św. o godz. 19.30. 
Wszystkich serdecznie zapraszamy. spotkanie wolontariuszy Doroczne spotkanie wolontariuszy, do-

broczyńców i przyjaciół naszego duszpasterstwa odbędzie się 28.01 o godzinie 18.00. Serdecz-
nie zapraszamy wszystkie osoby zaangażowane w różne formy pomocy i działania polskiej 
społeczności na Stamford Hill.


