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 Niedziela Słowa Bożego, Rok A

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 mo-
rza, wiodącą przez Jordan, krainę pogań-
ską. Naród kroczący w ciemnościach ujrzał 
światłość wielką; nad mieszkańcami kraju 
mroków światło zabłysło. Pomnożyłeś ra-
dość, 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 Ma-
dianitów.

Drugie czytanie  (1 Kor 1, 10-13. 17)
Upominam was, bracia, w imię Pana 
naszego, Jezusa Chrystusa, abyście żyli 
w zgodzie i by nie było wśród was rozła-
mów; abyście byli jednego ducha i jednej 
myśli. Doniesiono mi bowiem o was, bra-
cia moi, przez ludzi Chloe, że zdarzają się 
między wami spory. Myślę o tym, co każ-
dy z was mówi: «Ja jestem od Pawła, a ja 
od Apollosa; ja jestem Kefasa, a ja Chry-
stusa». Czyż Chrystus jest podzielony? 
Czyż Paweł został za was ukrzyżowany? 
Czyż w imię Pawła zostaliście ochrzcze-
ni? Nie posłał mnie Chrystus, abym 
chrzcił, lecz abym głosił Ewangelię, i to 
nie w mądrości słowa, by nie zniweczyć 
Chrystusowego krzyża.

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

Ewangelia (Mt 4, 12-17)
Gdy Jezus posłyszał, że Jan został uwięzio-
ny, usunął się do Galilei. Opuścił jednak 
Nazaret, przyszedł i osiadł w Kafarnaum 
nad jeziorem, na pograniczu ziem Za-
bulona i Neftalego. Tak miało się spełnić 
słowo proroka Izajasza: «Ziemia Zabulona 
i ziemia Neftalego, na drodze ku morzu, 
Zajordanie, Galilea pogan! Lud, który sie-
dział w ciemności, ujrzał światło wielkie, i 
mieszkańcom cienistej krainy śmierci wze-
szło światło». Odtąd począł Jezus nauczać i 
mówić: «Nawracajcie się, albowiem bliskie 
jest królestwo niebieskie».

Psalm: Ps 27

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?

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.

Pan moim światłem i zbawieniem moim.
Wierzę, że będę oglądał dobra Pana 
w krainie żyjących.
Oczekuj Pana, bądź mężny, 
nabierz odwagi i oczekuj Pana.

Pan moim światłem i zbawieniem moim.



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 
£ 2,979.85 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

Święto ofiarowania Pańskiego – Rok A
 
Pierwsze czytanie: Ml 3, 1-4
Psalm: Ps 24
Drugie czytanie: Hbr 2, 14-18
Ewangelia: Łk 2, 22-40

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. Wszystkich, 
którzy chcą odwiedzin duszpasterskich 
prosimy o wypełnienie formularza i 
przekazanie go do zakrystii lub do dusz-
pasterza. Skontaktujemy się i umówimy 
spotkanie. Formularze są wyłożone z tyłu 
kościoła. Chcemy, aby wizyta duszpaste-
rza 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

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 29.01 i 
rozpocznie się Mszą św. o godz. 18:30 w 
kaplicy. 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

Msza św. 
z modlitwą o uzdrowienie
Msza św. odbędzie się w poniedziałek  
27.01 o godz. 19:30, zapraszamy. Po Mszy 
św. będziemy trwali na modlitwie ado-
rując Najświętszy  Sakrament, prosząc 
Pana Jezusa o Jego dary. Informujcie  
o tym wydarzeniu Waszych najbliższych  
i wszystkich potrzebujących. 

Różaniec
odbędzie się w niedzielę 2.02 po Mszy 
św. wieczornej. Zapraszamy.

Papież Franciszek ustanowił w całym Ko-
ściele III niedzielę zwykłą jako Niedzielę 
Słowa Bożego, jego pragnieniem było 
„aby w Ludzie Bożym wzrosła religijna i 
bliska znajomość Pisma Świętego”. Do-
kument ustanawiający tę niedzielę został 
podpisany w 1600 rocznicę śmierci św. 
Hieronima – wielkiego miłośnika i tłu-
macza Pisma Świętego, dzień wspomnie-
nia liturgicznego tego doktora Kościoła. 
Papież podkreśla, że dla zrozumienia 
Pisma Świętego konieczne jest czytanie 
go w perspektywie Pana Jezusa, Jego ży-
cia i działalności misyjnej.  Jednocześnie 
wydarzenia z Misji Jezusa i Jego Kościoła 
należy odczytywać w świetle całego Pi-
sma Świętego. Zchęcamy wszystkich, aby 
ta inspiracja papieża nie została bez echa 
w naszych osobistych refleksjach. 

Niedziela Słowa Bożego

Dziś w naszej Wspólnocie gościmy  
o. Davida Stewarta SJ, który jest krajo-
wym delegatem Pope Prayer Network. W 
Polsce  prawdopodobnie znanej bardziej 
jako Apostolstwo Modlitwy i Intencje 
Papieskie. Inicjatywa wspólnej modlitwy 
w intencjach poleconych przez papieża 
Franciszka  jest niezwykle ważna dla 
całego Kościoła. Jak powiedział Franci-
szek, modlitwa leży w sercu Kościoła. 
Serdecznie zachęcam, aby włączyć po-
lecone intencje do osobistej modlitwy. 
Dziś przy wyjściu z kościoła można wziąć 
ze sobą foldery z intencjami na cały rok 
oraz miesięcznik Modlitwa i Służba, któ-
ry można zaprenumerować (kontakt u o. 
Mateusza). Intencja na miesiąc styczeń:

Módlmy się, aby chrześcijanie, ci, którzy 
wyznają inne religie, i ludzie dobrej woli 

szerzyli pokój i sprawiedliwość na świecie.

Intencje papieskie


