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Pójście za Chrystusem to nie tylko 
chwilowa fascynacja, ale świadoma  

i odpowiedzialna decyzja.

ZNAK W DRODZE

Liturgia Słowa
Pierwsze Czytanie (Iz 60, 1-6)

Powstań! Świeć, Jeruzalem, bo przyszło twe 
światło i chwała Pańska rozbłyska nad tobą. 
Bo oto ciemność okrywa ziemię i gęsty 
mrok spowija ludy, a ponad tobą jaśnieje 
Pan, i Jego chwała jawi się nad tobą. I pójdą 
narody do twojego światła, królowie do bla-
sku twojego wschodu. Rzuć okiem dokoła i 
zobacz: Ci wszyscy zebrani zdążają do cie-
bie. Twoi synowie przychodzą z daleka, na 
rękach niesione są twe córki. Wtedy zoba-
czysz i promienieć będziesz, a serce twe za-
drży i rozszerzy się, bo do ciebie napłyną bo-
gactwa zamorskie, zasoby narodów przyjdą 
ku tobie. Zaleje cię mnogość wielbłądów – 
dromadery z Madianu i z Efy. Wszyscy oni 
przybędą z Saby, zaofiarują złoto i kadzi-
dło, nucąc radośnie hymny na cześć Pana.

Alleluja, Alleluja, Alleluja
Ujrzeliśmy Jego gwiazdę na Wschodzie
i przybyliśmy oddać pokłon Panu.
Alleluja, Alleluja, Alleluja

Psalm: Ps 72

Ref.: Uwielbią Pana wszystkie ludy ziemi.

Ewangelia (Mt 2, 1-12)

Gdy Jezus narodził się w Betlejem w Judei 
za panowania króla Heroda, oto mędrcy ze 
Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: 
«Gdzie jest nowo narodzony Król żydowski? 
Ujrzeliśmy bowiem Jego gwiazdę na Wscho-
dzie i przybyliśmy oddać Mu pokłon». Skoro 
to usłyszał król Herod, przeraził się, a z nim 
cała Jerozolima. zebrał więc wszystkich arcy-
kapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, 
gdzie ma się narodzić Mesjasz. Ci mu odpo-
wiedzieli: «W Betlejem judzkim, bo tak zo-
stało napisane przez Proroka: a ty, Betlejem, 
ziemio Judy, nie jesteś zgoła najlichsze spo-
śród głównych miast Judy, albowiem z cie-
bie wyjdzie władca, który będzie pasterzem 
ludu mego, Izraela».  Wtedy Herod przywo-
łał potajemnie mędrców i wywiedział się od 
nich dokładnie o czas ukazania się gwiazdy. 
A kierując ich do Betlejem, rzekł: «Udajcie 
się tam i wypytajcie starannie o dziecię, a 
gdy Je znajdziecie, donieście mi, abym i ja 
mógł pójść i oddać Mu pokłon». Oni zaś, 
wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę. A oto 
gwiazda, którą widzieli na Wschodzie, po-
stępowała przed nimi, aż przyszła i zatrzy-
mała się nad miejscem, gdzie było dziecię. 
Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. 
Weszli do domu i zobaczyli dziecię z Matką 
Jego, Maryją; padli na twarz i oddali Mu po-
kłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali 
Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę. A otrzy-
mawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do 
Heroda, inną drogą udali się z powrotem do 
swojego kraju. 

Drugie czytanie  (Ef 3, 2-3a. 5-6)

Bracia: Słyszeliście przecież o udzieleniu 
przez Boga łaski danej mi dla was, że mia-
nowicie przez objawienie oznajmiona mi 
została ta tajemnica. Nie była ona oznaj-
miona synom ludzkim w poprzednich 
pokoleniach, tak jak teraz została objawio-
na przez ducha świętym Jego apostołom 
i prorokom, to znaczy, że poganie już są 
współdziedzicami i współczłonkami Ciała, 
i współuczestnikami obietnicy w Chrystu-
sie Jezusie przez Ewangelię.

Czytania na następne niedziele
Druga Niedziala Zwykła – Rok B
Pierwsze czytanie: 1 Sm 3, 3b-10. 19
Psalm: Ps 40
Drugie czytanie: 1 Kor 6, 13c-15a. 17-20
Ewangelia: J 1, 35-42



Witamy wszystkich przybyłych 
do naszego kościoła i do naszej wspólnoty 
parafialnej! Parafia św. Ignacego, to mie-
jsce, gdzie spotykają się różne wspólnoty 
językowe. Życzymy wszystkim dobrej niedzieli  
i błogosławionego tygodnia. Więcej infor-
macji o nas znajdziecie na stronie interentowej 
i facebooku, zapraszamy! www.stignatius.pl,  
facebook.com/stignatiuspl

Odwiedziny chorych w każdy  
I piątek miesiąca. Jest to dla nich możliwość 
spowiedzi i przyjęcia Komunii świętej. Zaintere-
sowanych prosimy o kontakt. Jeśli jest taka po-
trzeba, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu 
odwiedzamy również chorych w szpitalu.

Nowo przybyli  do naszej parafii,  
a także ci parafianie, którzy tego jeszcze nie zrobili, 
polecamy, by skorzystali z formularzy dostępnych 
z tyłu kościoła (St Ignatius Parish – Parishioner 
Registration Form) i  dokonali zapisu do naszej 
wspólnoty parafialnej.

Spowiedź po polsku
w niedzielę: 12:45–13:15 i 18:15–19:15

Msze święte po polsku 
w każdą niedzielę:

13:30 – Msza z udziałem dzieci 
19:30 – Msza wieczorna

Kolekta Świąteczna kolekta na polskich 
Mszach wyniosła £2071,84. W miedzielę 24.12 
i 31.12 zebraliśmy łącznie £1204,84. Wszystkim 
dziękujemy za złożone ofiary. 

Kancelaria parafialna
czwartek 9:00 - 10:30
piątek 19:30 - 20:30

Intencje mszalne i formularze zgłoszeniowe przed 
spotkaniem w kancelarii po każdej Mszy św.  

Kalendarz liturgiczny
8 stycznia (poniedziałek):
Święto Chrztu Pańskiego

o. Bogdan Leśniak SJ

adwentowe troski można przyno-
sić do zakrystii po każdej Mszy św. w języku pol-
skim. Dziękujemy za Wasze zaangażowanie! 

warsztaty muzyczne prowadzone przez P. Bębenka, H. Kowalskiego  
i P. Pałkę odbędą się 2 – 4.2.18 w naszym kościele. Zapisy do 28.1 u Rafał Pratko: pratko@wp.pl 
or Katarzyna Paszek: paszek.katarzyn@gmail.com. Koszt udziału w warsztatach £30. Bie-
żące informacje na facebookowej stronie wydarzenia: „Warsztaty Muzyki Liturgicznej UK”.

„wspólnota u przyjaciela”  
najbliższe spotkanie w poniedziałek (8.1) o godz. 
19:30 rozpoczniemy Eucharystią w kościele, a 
następnie zapraszamy na spotkanie świąteczne. 
Nie zabraknie czasu na życzenia i wspólne 
kolędowanie.

sprzątanie kościoła
w piątek (12.1) po adoracji Najświętszego Sakra-
mentu o  godz. 20:00. Jako wspólnota Polaków 
jesteśmy odpowiedzialni za sprzątanie naszego 
kościoła. Zapraszamy do włączenia się w dbanie 
o wspólne dobro.

grupa modlitewna o. pio
Spotkanie modlitewne w czwartek (11.1) o 19:30 
w Małej Kaplicy. Zapraszamy.

kurs przedmałżeński Kurs rozpoczniemy w ostatnią niedzielę stycznia 
(28.01.2017). Będzie to 7 spotkań po 3 godz. w niedzielę od godz. 10.00 do 13.00. Kurs od-
będzie się, jeśli zapiszą się na niego przynajmniej 4 pary. Kurs ten jest prowadzony metodą 
warsztatową. Więcej informacji oraz zapisu na kurs można dokonać u koordynatorów Kasi i 
Kuby pod numerem tel. 07403402400 oraz bezpośrednio u Duszpasterzy.

„Upadli na twarz i oddali Mu pokłon”. Te słowa z dzisiejszej Ewangelii w sposób szczególny 
pokazują wielką pokorę i uniżenie pogańskich Mędrców ze Wschodu, którzy poprzez szczere 
poszukiwanie prawdy potrafili rozpoznać Boga w małym Dzieciątku. 
Możemy zastanowić się na czym polega prawdziwe poszukiwanie Boga. Przede wszystkim 
trzeba pamiętać, że inicjatywa zawsze należy do Niego. On sam objawia się nam, znajduje nas 
i prowadzi do siebie, niemniej jednak my też musimy podjąć wysiłek, aby Go szukać, odczyty-
wać znaki czasów oraz dostrzegać ślady Boga w wydarzeniach naszego życia. Ponadto, by roz-
poznać Jezusa potrzebujemy determinacji i odwagi, aby opuścić utarte ścieżki wygodnego życia 
i wyruszyć w drogę, jak Trzej Królowie. Ich poszukiwaniom towarzyszyło ogromne poczucie 
bezpieczeństwa - nie lękali się nawet pójść do Heroda, aby wypytać go o Nowonarodzonego 
Króla. Dążyli oni do poznania prawdy, którą można odkryć jedynie w wolności serca. Ich pój-
ście za Bogiem nie było tylko chwilową fascynacją, czy przemijającym zauroczeniem lecz nie-
ustannym odczytywaniem znaków w drodze, które doprowadziły ich do spotkania z Jezusem.
Zatem czego uczy nas dzisiejsza uroczystość Objawienia Pańskiego? Pokazuje nam, że Jezus 
jest Tym, który pragnie być szukany i znaleziony oraz zaprasza nas do osobistej i pogłębionej 
relacji z Nim. Jezus nie pyta nas, jak dotychczas żyliśmy, jakie grzechy popełniliśmy ale czeka, 
abyśmy do Niego przyszli i powierzyli Mu swoje życie. Spotkanie z Nim ma zawsze moc trwałej 
przemiany.
Panie Jezu, daj mi serce ciche i pokorne, abym w obecnych znakach czasów mógł dostrzeć 
ślady Twojej obecności w moim życiu!

wizyta duszpasterska Wszyscy, którzy chcą odwiedzin duszpasterskich,  
proszeni są o wypełnienie formularza znajdującego sie z tyłu kościoła i przekazanie go do zakrystii 
lub duszpasterza, wówczas skontaktujemy się i umówimy spotkanie. W miarę możliwości pragniemy 
odwiedzić Was wszystkich. Prosimy jednak o wyrozumiałość i cierpliwość, ponieważ, jak sami wie-
cie, w naszym duszpasterstwie wciąż przybywa inicjatyw i często niełatwo znaleźć dogodny termin. 
Chcemy, aby wizyta duszpasterza w Waszych domach była okazją do wspólnej modlitwy, rozmowy 
i błogosławieństwa miejsca zamieszkania.

spotkanie wolontariuszy 
Doroczne spotkanie wolontariuszy, dobroczyń-
ców i przyjaciół naszego duszpasterstwa odbę-
dzie się 13.1.2018 o godzinie 18.00. Zarezerwuj-
cie ten czas na wspólne świętowanie.

wizytacja biskupa W dniach 20-
21.01 biskup John Sherrington będzie wizyto-
wał naszą parafię. Prosimy o modlitwę i wasze 
wsparcie, aby to spotkanie przyniosło dobre 
owoce dla całej naszej parafii. 


