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Jezus powołując swoich uczniów pra-
gnie twórczej i czułej współpracy, która 
przyniesie owoce całemu stworzeniu.

PÓJDŹ ZA MNĄ

Liturgia Słowa
Pierwsze Czytanie (Iz 8 ,  23b–9,3)
W dawniejszych czasach upokorzył Pan 
krainę Zabulona i krainę Neftalego, za to w 
przyszłości chwałą okryje drogę do morza, 
wiodącą przez Jordan, krainę pogańską. Na-
ród kroczący w ciemnościach ujrzał świa-
tłość wielką; nad mieszkańcami kraju mro-
ków światło zabłysło. Pomnożyłeś radość, 
zwiększyłeś wesele. Rozradowali się przed 
Tobą, jak się radują w żniwa, jak się weselą 
przy podziale łupu. Bo złamałeś jego ciężkie 
jarzmo i drążek na jego ramieniu, pręt jego 
ciemięzcy, jak w dniu porażki Madianitów.

Czytania na następną niedzielę
Czwarta Niedziela zwykła
Pierwsze czytanie: So 2, 3; 3, 12-13
Psalm: Ps 146
Drugie czytanie: 1Kor 1, 26-31
Ewangelia: Mt 5, 1-12

Drugie czytanie  (1Kor 1, 10-13.17)
Upominam was, bracia, w imię Pana nasze-
go, Jezusa Chrystusa, abyście żyli w zgodzie 
i by nie było wśród was rozłamów; abyście 
byli jednego ducha i jednej myśli. Doniesio-
no mi bowiem o was, bracia moi, przez ludzi 
Chloe, że zdarzają się między wami spory. 
Myślę o tym, co każdy z was mówi: «Ja jestem 
od Pawła, a ja od Apollosa; ja jestem Kefasa, 
a ja Chrystusa». Czyż Chrystus jest podzielo-

Alleluja, Alleluja, Alleluja
Jezus głosił Ewangelię o królestwie
i leczył wszelkie choroby wśród ludu.
Alleluja, Alleluja, Alleluja

Ps 26
Ref.: Pan moim światłem i zbawieniem moim
Pan moim światłem i zbawieniem moim, 
kogo miałbym się lękać?
Pan obrońcą mego życia, 
przed kim miałbym czuć trwogę?
Ref.: Pan moim światłem i zbawieniem moim
O jedno tylko Pana proszę i o to zabiegam,
żebym mógł zawsze przebywać w Jego domu 
po wszystkie dni mego życia,
abym kosztował słodyczy Pana, 
stale się radował Jego świątynią.
Ref.: Pan moim światłem i zbawieniem moim
Wierzę, że będę oglądał dobra Pana 
w krainie żyjących.
Oczekuj Pana, bądź mężny, 
nabierz odwagi i oczekuj Pana.
Ref.: Pan moim światłem i zbawieniem moim

Ewangelia (Mt 4, 12-23) 
Gdy Jezus posłyszał, że Jan został uwięziony, 
usunął się do Galilei. Opuścił jednak Naza-
ret, przyszedł i osiadł w Kafarnaum nad je-
ziorem, na pograniczu ziem Zabulona i Ne-
ftalego. Tak miało się spełnić słowo proroka 
Izajasza: «Ziemia Zabulona i ziemia Neftale-
go, na drodze ku morzu, Zajordanie, Galilea 
pogan! Lud, który siedział w ciemności, uj-
rzał światło wielkie, i mieszkańcom cienistej 
krainy śmierci wzeszło światło». Odtąd po-
czął Jezus nauczać i mówić: «Nawracajcie się, 
albowiem bliskie jest królestwo niebieskie». 
Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, Je-
zus ujrzał dwóch braci: Szymona, zwanego 
Piotrem, i brata jego, Andrzeja, jak zarzucali 
sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. I rzekł 
do nich: «Pójdźcie za Mną, a uczynię was ry-
bakami ludzi». Oni natychmiast, zostawiw-
szy sieci, poszli za Nim. A idąc stamtąd da-
lej, ujrzał innych dwóch braci: Jakuba, syna 
Zebedeusza, i brata jego, Jana, jak z ojcem 
swym Zebedeuszem naprawiali w łodzi swe 
sieci. Ich też powołał. A oni natychmiast zo-
stawili łódź i ojca i poszli za Nim. I obchodził 
Jezus całą Galileę, nauczając w tamtejszych 
synagogach, głosząc Ewangelię o królestwie 
i lecząc wszelkie choroby i wszelkie słabości 
wśród ludu.

ny? Czyż Paweł został za was ukrzyżowany? 
Czyż w imię Pawła zostaliście ochrzczeni?
Nie posłał mnie Chrystus, abym chrzcił, lecz 
abym głosił Ewangelię, i to nie w mądrości sło-
wa, by nie zniweczyć Chrystusowego krzyża.



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 £828.71, dodatkowa zbiór-
ka na rozwój Warsztatów Muzyki Liturgicznej 
wyniosła £262 wszystkim serdecznie dzięku-
jemy za złożone ofiary.

Msze święte po polsku 
w każdą niedzielę:

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

Dzisiejszy fragment Ewangelii wg. św. Marka wymaga od nas zgody na to, że być może nie 
wszystko uda nam się zrozumieć. Powołanie Piotra, Jakuba, Jana i Andrzeja jest wydarzeniem 
wyjątkowym. Obok ciężko pracujących ludzi przechodzi Jezus i proponuje im nowe życie, a 
oni na tę propozycję odpowiadają pozytywnie! 

Jak to się stało, że czterech mężczyzn na wezwanie Jezusa zostawia nie tylko swoją pracę, ale i 
rodzinę? W tej biblijnej scenie nie widzimy tego, co musiało się wydarzyć na poziomie serca 
naszych bohaterów. Nie widzimy tego, jak słowa Jezusa musiały zadziałać na ich wyobraźnie, 
jakich pragnień musiały dotknąć, że zdecydowali się rozpocząć nowe życie. Jezus wzywa swo-
ich uczniów, a więc i nas, do pójścia za Nim nie w bierności i zgiętym karkiem, ale byśmy w 
podążaniu za Nim byli twórczy i dumni. Jezus mówi do nowo powołanych „będziecie łowić!” 
To przede wszystkim wezwanie do działania, to nadanie nowego sensu życia. 

Jeśli każdy z nas jest przez Jezusa powołany, jeśli każdy z nas jest wezwany do działania na 
rzecz Królestwa Bożego, to jasnym się staje, że nie możemy być leniwi, nie możemy się ocią-
gać. Każdego dnia musimy być w pewien sposób kreatywni, gotowi, aby zostawić wszystko, co 
mamy i pójść za Jezusem. Najtrudniej zostawić nam to, co daje nam poczucie bezpieczeństwa i 
tak zwane spokojne życie. Dlatego bycie świadkiem Jezusa w świecie jest trudne. Warto wtedy 
pamiętać, co święty Paweł Apostoł napisał w Liście do Koryntian: nie mamy ze sobą współ-
zawodniczyć, ale mamy budować kulturę pokoju, miłości i zrozumienia. Wynika więc z tego, 
że bycie uczniem Jezusa nie jest jedynie balansowaniem między poczuciem bezpieczeństwa a 
potrzebą świadczenia o Jego obecności, ale może także być pewnego rodzaju balansowaniem 
między chrześcijańską misją a idealizmem. 

o. Mateusz Konopiński 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.

dziękujemy
za pomoc w sprzątaniu kościoła tym, którzy  
w miniony piątek brali w nim udział. Zaprasza-
my do udziału w tej posłudze dla naszej Wspól-
noty Parafialnej.

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
24 stycznia (wtorek):
św. Franciszka Salezego
25 stycznia (środa):
Święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła
26 stycznia (czwartek):
wsp. św. biskupów Tymoteusza i Tytusa
28 stycznia (sobota):
wsp. św. Tomasza z Akwinu, doktora kościoła

„wspólnota u przyjaciela”  
w poniedziałek (23.1) o godz. 19:30, na spotka-
niu modlitwa i rozważanie Słowa. Spotkanie w  
Domu Parafialnym.

KOLĘDOWANIE Śpiew kolęd przy-
gotowany przez Chór Duszpatsertwa odbędzie 
się w dziś, w niedzielę 22.1 po Mszy św. o godz. 
19.30. Wszystkich serdecznie zapraszamy. 

spotkanie wolontariuszy 
Doroczne spotkanie wolontariuszy, dobroczyń-
ców i przyjaciół naszego duszpasterstwa od-
będzie się 28.01 o godzinie 18.00. Serdecznie 
zapraszamy wszystkie osoby zaangażowane w 
różne formy pomocy i działania polskiej spo-
łeczności na Stamford Hill.

chrzty Przypominamy, że zwyczajnym terminem chrztu dzieci w naszej parafii jest 
pierwsza i trzecia niedziela miesiąca w ciągu całego roku. Wyjątek stanowi okres Wielkiego 
Postu, kiedy wpisując się w tradycję Kościoła powstrzymujemy się od udzielania chrztu. Po-
nownie zaczynamy udzielać tego sakramentu w Okresie Wielkanocnym. W ten sposób pod-
kreślamy znaczenie Wielkiego Postu jako czasu przygotowania do chrztu. W tym roku Wielki 
Post zaczyna się 1.03.


