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Pokora #drogą#do#wypełnienia#planu#Boga

Święto Chrztu Pańskiego

LITURGIA SŁOWA

Pierwsze Czytanie (Iz 42, 1-4. 6-7)
To mówi Pan: «Oto mój Sługa, którego pod-
trzymuję, Wybrany mój, w którym mam 
upodobanie. Sprawiłem, że duch mój na 
Nim spoczął; on przyniesie narodom Pra-
wo. Nie będzie wołał ni podnosił głosu, nie 
da słyszeć krzyku swego na dworze. Nie 
złamie trzciny nadłamanej, nie zgasi led-
wo tlejącego się knotka. On rzeczywiście 
przyniesie Prawo. Nie zniechęci się ani nie 
załamie, aż utrwali Prawo na ziemi, a Jego 
pouczenia wyczekują wyspy. Ja, Pan, po-
wołałem Cię słusznie, ująłem Cię za rękę i 
ukształtowałem, ustanowiłem Cię przymie-
rzem dla ludzi, światłością dla narodów, 
abyś otworzył oczy niewidomym, ażebyś z 
zamknięcia wypuścił jeńców, z więzienia 
tych, co mieszkają w ciemności».

Drugie czytanie  (Dz 10, 34-38)
Gdy Piotr przybył do domu setnika Kor-
neliusza w Cezarei, przemówił w dłuż-
szym wywodzie: «Przekonuję się, że Bóg 
naprawdę nie ma względu na osoby. Ale 
w każdym narodzie miły jest Mu ten, 
kto się Go boi i postępuje sprawiedliwie. 
Posłał swe słowo synom Izraela, zwia-
stując im pokój przez Jezusa Chrystusa. 
On to jest Panem wszystkich. Wiecie, co 
się działo w całej Judei, począwszy od 
Galilei, po chrzcie, który głosił Jan. Zna-
cie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego 
Bóg namaścił duchem Świętym i mocą. 
Dlatego że Bóg był z Nim, przeszedł on, 
dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, 
którzy byli pod władzą diabła».

Alleluja, Alleluja, Alleluja
Otwarło się niebo i zabrzmiał głos 
ojca: To jest mój Syn umiłowany, 
Jego słuchajcie.
Alleluja, Alleluja, Alleluja

Ewangelia (Mt 3, 13-17)
Jezus przyszedł z Galilei nad Jordan do 
Jana, żeby przyjąć od niego chrzest. Lecz 
Jan powstrzymywał Go, mówiąc: «To ja 
potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przycho-
dzisz do mnie?» Jezus mu odpowiedział: 
«Ustąp teraz, bo tak godzi się nam wypeł-
nić wszystko, co sprawiedliwe». Wtedy Mu 
ustąpił. A gdy Jezus został ochrzczony, na-
tychmiast wyszedł z wody. A oto otworzyły 
się nad Nim niebiosa i ujrzał ducha Bożego 
zstępującego jak gołębica i przychodzącego 
nad Niego. A oto głos z nieba mówił: «Ten 
jest mój Syn umiłowany, w którym mam 
upodobanie».

Psalm: Ps 29

Pan ześle pokój swojemu ludowi

Oddajcie Panu, synowie Boży, 
oddajcie Panu chwałę i sławcie Jego potęgę.
Oddajcie  Panu    chwałę    Jego     imienia,  
na świętym dziedzińcu uwielbiajcie 
Pana.

Pan ześle pokój swojemu ludowi

Ponad wodami głos Pański, 
Pan ponad wód bezmiarem!
Głos Pana potężny,
głos Pana pełen dostojeństwa.

Pan ześle pokój swojemu ludowi

Zagrzmiał Bóg majestatu: 
a w Jego świątyni wszyscy mówią: Chwała! 
Pan zasiadł nad potopem, 
Pan jako Król zasiada na wieki.



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

Kolekty z okresu świątecznego wynosiły: 
22/12 - £ 2,981.53, 29/12 - £ 4,960.24, kolek-
ta świąteczna- £2,671.14, 05/01 - £3,227.10

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

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.

Wszyscy, którzy chcą odwiedzin duszpa-
sterskich,  proszeni są o wypełnienie for-
mularza i przekazanie go do zakrystii lub 
duszpasterza,  skontaktujemy się i umó-
wimy spotkanie. W tym roku w pierwszej 
kolejności chcielibyśmy odwiedzić szcze-
gólnie te rodziny, u których nie byliśmy 
w poprzednich latach. Prosimy, aby do 
niedzieli 12.01 zgłaszały się do nas osoby, 
które chcą przyjać nas po raz pierwszy. 
Po tym dniu zapraszamy wszystkich do 
wypełniania formularzy, które są wyło-
żone 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 13.01 o godz. 
19:30 na spotkanie modlitewne, które od-
będzie się w domu parafialnym.

Rada duszpasterstwa
odbędzie się we wtorek 14.01. o godz. 
19:00. Wszelkie sugestie są mile wi-
dziane, można je przekazywać drogą 
elektroniczną bądź bezpośrednio do 
duszpasterzy. 

White Flower Appeal
Jak co roku kościoły w Wielkiej Brytani 
biorą udział w zbiórce na organizację ra-
tującą życie - pro-life. W naszym kościele 
zbiórka odbywa się w tę niedzielę 12.01. 
Zebrane środki przeznaczone są na fi-
nansowanie działalności organizacji w 
nadchodzącym roku. 

Chrzest w Jordanie jest spotkaniem z na-
turą. Jest zanurzeniem w tym, co niepew-
ne, ale fascynujące zarazem. Wydaje się, 
że ten, który wchodzi do wód Jordanu wi-
nien więc być lekko zmieszany. W scenie 
z ewangelii św. Mateusza dzieje się jednak 
inaczej. To nie Jezus, lecz Jan jest zagu-
biony. Rozpoznaje prawdziwą tożsamość 
swojego kuzyna, lecz nie rozumie, dlacze-
go Jezus chcę przyjąć od niego chrzest. Na 
pytanie Jana „To ja potrzebuję chrztu od 
Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie?” Jezus 
odpowiada „Ustąp!”. Cóż miało by znaczyć 
owe wezwanie? Greckie słowo „afes” jest 
częściej tłumaczone jako “zostaw” lub 
“przebacz”. Odnajdziemy je we fragmen-
tach, gdzie Jezus mówi o konieczności 
pojednania, otwarcia serca i warunkach 
pójścia za Nim: „zostaw tam dar swój 
przed ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj 
się z bratem swoim. Potem przyjdź i dar 
swój ofiaruj” (Mt 5,24); „Temu, kto chce 
prawować się z tobą i wziąć twoją szatę, 
odstąp i płaszcz” (Mt 5,40); „przebacz 
nam nasze winy, tak jak i my przebacza-
my tym, którzy przeciw nam zawinili; 
(Mt 6,12); „Lecz Jezus mu odpowiedział: 
«Pójdź za Mną, a zostaw umarłym grzeba-
nie ich umarłych!» (Mt 8,22). Słowo „afes” 
pojawia się również nie w ustach Jezusa, 
wtedy, gdy on sam nie może już wiele 
mówić, pod krzyżem: „Lecz inni mówili: 
«Zostaw! Popatrzmy, czy nadejdzie Eliasz, 
aby go wybawić” (Mt 27,49) W tym ostat-
nim fragmencie słowo to nie jest użyte 
na sposób Jezusowy, gdyż tak naprawdę 
poprzez nie Jezus wzywa do pokory.

Afes (gr.) – 
wezwanie do pokory

o. Michał Karnawalski SJ 

Róża Różańca
Rodziców za Dzieci będzie miała Mszę 
świętą oraz modlitwę różańcową w Ma-
łej Kaplicy w środę 15.01 o godz. 19:30. 
Zapraszamy.

Strefa Młodych
Po pierwszym sukcesie, zapraszamy na 
drugie spotkanie młodych dorosłych 
(20-35 lat). Odbędzie się ono w niedzielę 
19.01 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)


