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Pójdźcie za Mną

Liturgia słowa
Pierwsze czytanie: Iz 8, 23b – 9, 3
Psalm 27: Pan moim światłem i zbawieniem moim
Drugie czytanie: 1 Kor 1, 10-13. 17

Aklamacja: Jezus głosił Ewangelię o królestwie
                    i leczył wszelkie choroby wśród ludu.

Ewangelia: Mt 4, 12-23
Gdy Jezus posłyszał, że Jan został uwięziony, usunął się do Ga-
lilei. Opuścił jednak Nazaret, przyszedł i osiadł w Kafarnaum 
nad jeziorem, na pograniczu ziem Zabulona i Neftalego. Tak 
miało się spełnić słowo proroka Izajasza: «Ziemia Zabulona 
i ziemia Neftalego, na drodze ku morzu, Zajordanie, Galilea 
pogan! Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wiel-
kie, i mieszkańcom cienistej krainy śmierci wzeszło światło».
Odtąd począł Jezus nauczać i mówić: «Nawracajcie się, albo-
wiem bliskie jest królestwo niebieskie».

Jezus ze świadomością, że podobne jak Jan Chrzciciel naraża 
się na prześladowanie, rozoczyna swoją misję naucza, uzdra-
wia i nawołuje do nawrócenia. Głosi dobrą nowinę, zapowia-
da nadejście oczekiwanego od pokoleń Królestwa Bożego. 
Jezus zaprasza nas do wspólnej drogi, do pójcia za nim, do 
niesienia nadziei, miłości, prawdy i Bożego światła tam gdzie 
panuje zło, zaściankowość, brak przebaczenia, gdzie króluje 
ciemność.



Wizyta Duszpasterska

Wszyscy, którzy jeszcze chcą odwiedzin duszpasterskich,  
proszeni są o jaknajszybsze wypełnienie formularza znaj-
dującego 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 krót-
kim czasie. Niech ta wizyta duszpasterska będzie okazją do 
wspólnej modlitwy, rozmowy i  błogosławieństwa waszych 
domów.Chrzest

Chrzty w naszej parafii obywają w wyznaczone niedziele. 
Dostępne daty chrztów na najbliższe miesiące to:
12 lutego
12 marca
8 kwietnia (Wigilia paschalna w noc Zmartwychwstania 
Pańskiego)
13 maja (sobota przed dniem I Komunii)
11 czerwca
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
zaprasza na spotkania modlitewne w każdy poniedziałek o 
godz. 19:30 w sali w domu parafilanym. Wejście na końcu 
parkingu przy kościele. Spotykamy się aby poprzez modli-
twę, pogłębiać relację z Bogiem i uczyć się wielbić Go na-
szym życiem. Spotkanie jest otwarte dla każdego. 

Spowiedź
W najbliższy piątek nie będzie spowiedzi św. Spowiedź odby-
wa się w każdy piątek (oprócz czwartego piątku 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.

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

Kolekta
Ofiarę na potrzeby naszej parafii można złożyć przy wyjściu  
z kościoła. Bardzo dziękujemy za waszą hojność!


