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 Baranek Boży #On#obmył#świat#z#grzechu

II Niedziela Zwykła, Rok A

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! Usta-
nowię cię światłością dla pogan, aby moje 
zbawienie dotarło aż do krańców ziemi.

Drugie czytanie  (1 Kor 1, 1-3)
Paweł, z woli Bożej powołany na aposto-
ła Jezusa Chrystusa, i Sostenes, brat, do 
Kościoła Bożego w Koryncie, do tych, 
którzy zostali uświęceni w Jezusie Chry-
stusie i powołani do świętości wespół 
ze wszystkimi, co na każdym miejscu 
wzywają imienia 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, Alleluja

Ewangelia (J 1, 29-34)
Jan zobaczył podchodzącego ku niemu Je-
zusa i rzekł: Oto Baranek Boży, który gładzi 
grzech świata. To jest Ten, o którym po-
wiedziałem: „Po mnie przyjdzie Mąż, któ-
ry 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 ducha, któ-
ry zstępował z nieba jak gołębica i spoczął 
na Nim. Ja Go przedtem nie znałem, ale 
Ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, 
powiedział do mnie: „Ten, nad którym uj-
rzysz ducha zstępującego i spoczywające-
go na Nim, jest Tym, który chrzci Duchem 
Świętym”. Ja to ujrzałem i daję świadectwo, 
że On jest Synem Bożym.

Psalm: Ps 40

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.

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.

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.



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

Kolekta w poprzednią niedzielę wyniosła 
£ 2,950.20 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

poniedziałek 9:00–10:30
piątek 17:45–18:45
Intencje mszalne można zamawiać po 
każdej Mszy św.   

Kancelaria parafialna

CZYTANIA NA NASTĘPNĄ NIEDZIELĘ

III Niedziela Zwykła – Rok A
 
Pierwsze czytanie: Iz 8, 23b – 9, 3
Psalm: Ps 27
Drugie czytanie: 1 Kor 1, 10-13. 17
Ewangelia: Mt 4, 12-17

Spotkanie wolontariuszy

Doroczne spotkanie wolontariuszy, do-
broczyńców i przyjaciół naszego dusz-
pasterstwa odbędzie się w sobotę 1.02. 
o godzinie 18:00. Zarezerwujcie ten czas 
na wspólne świętowanie.

Trwa wizyta duszpasterska, prosimy 
wszystkich, którzy chcą odwiedzin dusz-
pasterskich, o wypełnienie formularza 
i przekazanie go do zakrystii lub do 
duszpasterza. Skontaktujemy się i umó-
wimy spotkanie. Formularze są wyłożo-
ne z tyłu kościoła. Chcemy, aby wizyta 
duszpasterza w Waszych domach była 
okazją do wspólnej modlitwy i rozmowy. 

Wizyta duszpasterska

Pomoc Psychologiczna
Pani Agata Peliksza, psychoterapeuta 
stażysta, prowadzi dyżur w środy 17:00-
21:00 w domu parafialnym. Spotkanie 
tylko po umówieniu telefonicznym. 
Szczegółowe informacje: 07933 283373

Wspólnota u Przyjaciela
zaprasza w poniedziałek 20.01 o godz. 
19:30 na spotkanie modlitewne, podczas 
którego będziemy adorowali Pana Jezusa 
w Najświętszym Sakramencie. Spotkanie  
odbędzie się w domu parafialnym.

Można pomyśleć, że dzisiejsza litur-
gia słowa w kościele tak jakby wy-
tchnienie. Krótkie czytania, niezbyt 
trudne treści, tak jakby po świętach 
przyszedł czas oddechu. Nie jeste-
śmy obciążani wielkimi tajemnica-
mi o wcieleniu, o jedności między 
Ojcem, Synem i Duchem, dostajemy 
natomiast słowo nadziei od proroka 
Izajasza: Jezus jest światłością dla 
wszystkich narodów, niezależnie 
skąd pochodzimy i niezależnie kiedy 
żyjemy. Jezus został posłany dla nas. 
Drugie czytanie to pozdrowienie św. 
Pawła, które jest prostym słowem, 
ale jest jednocześnie życzeniem łaski 
od Pana. Ewangelia to natomiast sło-
wo ogłaszające Jezusa jako Baranka, 
Tego, który weźmie na siebie nasze 
winy, abyśmy mogli żyć wiecznie. 
Trzy słowa: nadzieja, łaska i uwolnie-
nie od win, mam nadzieję, że każdy 
z nas znajdzie w nich prawdziwy od-
poczynek i ukojenie pośród codzien-
ności. By je przyjąć nie jest potrzebna 
wiedza teologiczna, raczej proste ser-
ce, nastawienie, które pozwoli spoj-
rzeć na Boga jako na dawcę, Tego, 
który posyła Syna, by mi Go dać i aby 
On mógł mi darować życie. Zapra-
szam, do przyglądania się Bogu-Daw-
cy, niech Bóg Ojciec staje się dla nas 
niczym niekończąca się rzeka orzeź-
wiająca nasze myślenie i nasze serca.

Słowo wytchnienia

o. Mateusz Konopiński SJ 

Strefa Młodych
Po pierwszym sukcesie, zapraszamy na 
drugie spotkanie młodych dorosłych (20-
35 lat). Odbędzie się ono w dniu dzisiej-
szym po Mszy św. wieczornej.

Chór
Nasz polski chór „Saint Ignatius Choir”, 
zaprasza chętnych do śpiewania. Mile wi-
dziane osoby z doświadczeniem śpiewu. 
Kontakt: Ania 07940317397 (SMS)

Divine Mercy Group
Spotkanie odbędzie się w środę 22.01 i 
rozpocznie się Mszą św. o godz. 18:30 w 
kościele. Po Mszy św. zapraszamy na na-
bożeństwo ku czci Bożego Miłosierdzia.

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 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. Możliwość chrztu przed 
Wielkim Postem w dniach 2 i 16 lutego.

Chrzty


