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Sługa Boży światłością całej ziemi

Liturgia słowa
Pierwsze czytanie: Iz 49, 3. 5-6
Psalm 40: Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę
Drugie czytanie: 1 Kor 1, 1-3

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

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 świadec-
two: «Ujrzałem ducha, który 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 ujrzysz ducha zstępującego i spoczywającego na 
Nim, jest Tym, który chrzci Duchem Świętym”. Ja to ujrzałem 
i daję świadectwo, że On jest Synem Bożym».

Oczekiwany Mesjasz przychodzi alby jak barabek poświęcić 
swoje życie dla naszego zbawienia. Jezus, który jest potężnym 
Bogiem dla mnie staje się pokormym sługą i pragnie przeni-
kać moją codzienność.
Jan poświęca swoje życie na modlitwę i wsłuchiwanie się w 
głos Pana. Jego wrażliwość duchowa natychmiast pozwoala 
mu rozpoznać Mesjasza. Starajmy się, naśladując postawę 
Jana i z uwagą szukać Jezusa w zwykłych wydarzeniach na-
szego życia.



Wizyta Duszpasterska
Wszyscy, którzy chcą odwiedzin duszpasterskich,  proszeni 
są o wypełnienie formularza znajdującego sie z tyłu kościoła i 
złożenie go w zakrystii lub bezpośrednio u mnie. Skontaktuję 
się aby ustalić datę i godzinę spotkania. W miarę możliwości 
pragnę odwiedzić Was wszystkich. Proszę o wyrozumiałość 
i   cierpliwość, nie jest bowiem możliwe, żebym odwiedził 
wszystkich w krótkim czasie. Niech ta wizyta duszpasterska 
będzie okazją do wspólnej modli-twy, rozmowy i błogosła-
wieństwa waszych domów.

Chrzest
Chrzty w naszej parafii obywają w wyznaczone niedziele. 
Dostępne daty chrztów na najbliższe miesiące to:
15 stycznia
12 lutego
12 marca
8 kwietnia (Wigilia paschalna w noc Zmartwychwstania 
Pańskiego)
Zgłoszenia przyjmujemy tylko on-line. Wszystkie potrzebne 
informacje oraz formularz zapisu są dostępne na naszej stro-
nie internetowej: www.stignatius.pl/sakramenty/chrzest

Wspólnota u Przyjaciela
W najbliższy poniedziełak 16 stycznia o godz. 19:30, zapra-
szamy na adorację Najświętszego Sakramentu, która odbę-
dzie sie w kościele. Modlitwą i śpiewem chcemy uwielbić 
Jezusa, który dla naszego zbawienia stał się człowiekiem. 
Podczas adoracji będzie możliwość skorzystania z sakramen-
tu spowiedzi.

Spowiedź
Spowiedź odbywa się w każdy piątek (oprócz czwartego piąt-
ku miesiąca) w czasie adoracji Najświętszego Sakramentu od 
19:00 do 20:00. Po adoracji możliwość przyjęcia Komunii św. 

Schola dzieci
Wszystkie dzieci, które śpiewają lub chciałby śpiewać pod-
czas Mszy św. o godz. 12:30, zapraszamy na spotkanie scholi 
w każdą niedzielę o godz. 11:15 w domu parafilanym, wejście 
od parkingu.

Apostolat Społeczny
Wszystkie osoby, które potrzebują pomocy i wsparcia za-
praszmy w każdy poniedziałek o godz. 11:00 na śniadania, 
a między godz. 13:00 a 15:00 na gorący posiłek. We wtorek i 
środę od godz. 13:00 do 15:00 oferujemy gorący lunch.
Każdą osobę traktujemy indywidualanie w zależności od jej 
potrzeb. Zapewniamy również wsparcie i rowój duchowy 
poprzez uczestnictwo w Mszach św. dla bezdomnych i po-
trzebujących, które odbywają się regularnie raz w miesiącu.
Jeśli znasz osoby, które potrzebują naszej pomocy, przekaż 
im tę informację.

Niedzielna Msza św.
Msze św. w języku polskim odbywają się w każdą niedzielę o 
godz. 12:30 i 18:30. 


