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Odnaleźć Mesjasza to początek  
drogi, która od tej pory jest  
wspólna dla Ciebie i Boga.

ZNALEŹLIŚMY MESJASZA

Liturgia Słowa
Pierwsze Czytanie (1 Sm 3, 3b-10. 19)

Samuel spał w przybytku Pańskim, gdzie 
znajdowała się Arka Przymierza. Wtedy 
Pan zawołał Samuela, a ten odpowiedział: 
«Oto jestem». Potem pobiegł do Helego, 
mówiąc mu: «Oto jestem, przecież mnie 
wołałeś». Heli odrzekł: «Nie wołałem cię, 
wróć i połóż się spać». Położył się zatem 
spać. Lecz Pan powtórzył wołanie: «Sa-
muelu!» Wstał Samuel i poszedł do Hele-
go, mówiąc: «Oto jestem, przecież mnie 
wołałeś». Odrzekł mu: «Nie wołałem cię, 
synu mój. Wróć i połóż się spać». Samuel 
bowiem jeszcze nie znał Pana, a słowo Pań-
skie nie było mu jeszcze objawione. I znów 
Pan powtórzył po raz trzeci swe wołanie: 
«Samuelu!» Wstał więc i poszedł do He-
lego, mówiąc: «Oto jestem, przecież mnie 
wołałeś». Heli zrozumiał, że to Pan woła 
chłopca. Rzekł więc Heli do Samuela: «Idź 
spać! Gdyby jednak ktoś cię wołał, odpo-
wiedz: Mów, Panie, bo sługa Twój słucha». 
Odszedł Samuel, położył się spać na swoim 
miejscu. Przybył Pan i stanąwszy, zawołał 
jak poprzednim razem: «Samuelu, Samu-
elu!» Samuel odpowiedział: «Mów, bo sługa 
Twój słucha». Samuel dorastał, a Pan był z 
nim. Nie pozwolił upaść żadnemu jego sło-
wu na ziemię.

Alleluja, Alleluja, Alleluja
Znaleźliśmy Mesjasza, to znaczy Chrystusa.
Łaska i prawda przyszły przez Niego.
Alleluja, Alleluja, Alleluja

Psalm: Ps 40

Ref.: Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę.

Ewangelia (J 1, 35-42)

Jan stał wraz z dwoma swoimi uczniami i 
gdy zobaczył przechodzącego Jezusa, rzekł: 
«oto Baranek Boży». Dwaj uczniowie usły-
szeli, jak mówił, i poszli za Jezusem. Jezus 
zaś, odwróciwszy się i ujrzawszy, że oni idą 
za Nim, rzekł do nich: «Czego szukacie?» 
Oni powiedzieli do Niego: «Rabbi! – to 
znaczy: Nauczycielu – gdzie mieszkasz?» 
Odpowiedział im: «Chodźcie, a zobaczy-
cie». Poszli więc i zobaczyli, gdzie miesz-
ka, i tego dnia pozostali u Niego. Było to 
około godziny dziesiątej. Jednym z dwóch, 
którzy to usłyszeli od Jana i poszli za Nim, 
był Andrzej, brat Szymona Piotra. Ten spo-
tkał najpierw swego brata i rzekł do niego: 
«znaleźliśmy Mesjasza» – to znaczy: Chry-
stusa. i przyprowadził go do Jezusa. A Jezus, 
wejrzawszy na niego, powiedział: «Ty jesteś 
Szymon, syn Jana; ty będziesz nazywał się 
Kefas» – to znaczy: Piotr.Drugie czytanie  (1 Kor 6, 13c-15a. 17-20)

Bracia: Ciało nie jest dla rozpusty, lecz 
dla Pana, a Pan dla ciała. Bóg zaś i Pana 
wskrzesił, i nas również swą mocą wskrzesi. 
Czyż nie wiecie, że ciała wasze są członka-
mi Chrystusa? Ten zaś, kto się łączy z Pa-
nem, jest z Nim jednym duchem. Strzeżcie 
się rozpusty! Bo czyż jakikolwiek grzech 
popełniony przez człowieka jest poza cia-

Czytania na następne niedziele
Trzecia Niedziala Zwykła – Rok B
Pierwsze czytanie: Jon 3, 1-5. 10
Psalm: Ps 25
Drugie czytanie: 1 Kor 7, 29-31
Ewangelia: Mk 1, 14-20

łem? Lecz ja wam mówię, kto grzeszy roz-
pustą, przeciwko własnemu ciału grzeszy. 
Czyż nie wiecie, że ciało wasze jest przy-
bytkiem Ducha Świętego, który w was jest, 
a którego macie od Boga, i że już nie nale-
życie do samych siebie? Za wielką bowiem 
cenę zostaliście nabyci. Chwalcie więc Boga 
w waszym ciele!



Witamy wszystkich przybyłych 
do naszego kościoła i do naszej wspólnoty 
parafialnej! Parafia św. Ignacego, to miejsce, 
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 możliwość spowiedzi 
i  przyjęcia Komunii świętej. Zainteresowa-
nych prosimy o kontakt. Jeśli jest taka potrze-
ba, 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 w zeszłą niedzielę na polskich 
Mszach wyniosła £829,62. Wszystkim dzię-
kujemy za złożone ofiary. 

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

Intencje mszalne można rezerwować po każdej 
Mszy św.  

Kalendarz liturgiczny
17 stycznia (środa):
Wsp. św. Antoniego, opata
19 stycznia (piątek) u jezuitów:
Wsp. św. Melchiora Grodzieckiego SJ oraz św. 
Stefana Pongracza SJ i towarzyszy. 

adwentowe troski można przy-
nosić do zakrystii po każdej Mszy św. w języku 
polskim. 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 (15.1) 
o godz. 19:30 rozpocznie cykl kilku spotkań 
skoncentrowanych wokół modlitwy wstawi-
enniczej.  Są to spotkania otwarte dla wszyst-
kich. Zapraszamy do Wspólnoty na modlitwę i 
wspólny czas. 

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 odbędzie 
się, jeśli zapiszą się na niego przynajmniej 4 pary. Kurs ten jest prowadzony metodą warsztato-
wą. Więcej informacji oraz zapisu na kurs można dokonać u koordynatorów Kasi i Kuby pod 
numerem tel. 07403402400 oraz bezpośrednio u Duszpasterzy.

Stało się już tradycją, że na początku stycznia spotykamy się we wspólnym gronie, by świętować 
to, że w naszym Duszpasterstwie dzieje się tak wiele dobrego. Wczorajsze spotkanie Wolontariu-
szy pokazało, że wciąż jest u nas wiele miejsca dla tych z Was, którzy chcieliby się zaangażować.
W tym roku, trochę niespodziewanie, musieliśmy dokonać reorganizacji w radzie naszego 
Duszpasterstwa. Po roku posługi chcielibyśmy podziękować liderowi naszej rady, Arkadiuszo-
wi Drabikowi. Jego obecność była bardzo budująca. Dziekujemy Mu zwłaszcza za umiejętne i 
pełne cierpliwości uczestnictwo w Radach Parafialnych, podczas których dbał o to, by nasza 
społeczność była widoczna i zaangażowana w życie parafii. Po kilku latach posługi w Radzie że-
gna się z nami również Wioletta Sawicka, która włożyła wiele sił i serca współpracując na wielu 
polach naszego Duszpasterstwa. Zapewniam, że zostaniecie w naszej pamięci! Jesteśmy bardzo 
wdzięczni Panu Bogu za to, że posłał Was do nas, a Wy zgodziliście się na Jego planem.
Jako rada Duszpasterstwa stanęliśmy przed wyzwaniem znalezienia osób, które nie tyle zastąpią 
Wiolę i Arka, co pomogą nam jeszcze lepiej poznawać potrzeby oraz specyfikę społeczności 
Polaków z północnego Londynu. Nowym liderem naszego Duszpasterstwa została Dominika 
Yezza. Prawdopodobnie zna Ją wiele osób regularnie przychodzących do naszego kościoła. Do-
minika od 2012 roku jest członkiem Wspólnoty u Przyjaciela. Przez kilka lat była katechetką 
– wolontariuszem w rodzinnej katechezie przygotowującej dzieci do I Komunii Św. W ciągu 
ostatnich miesięcy brała udział w programie przygotowującym do bierzmowania młodzieży z 
naszej parafii. Ponadto jest Szafarzem Eucharystii i lektorem. W życiu zawodowym pracuje z 
dziećmi w szkole szpitalnej, a w prywatnym maluje i jeździ na rowerze. Cieszymy się bardzo, że 
Dominika zgodziła się podjąć tę posługę. Do naszej Rady dołączy również Marzena Adamek, 
która pomoże nam rozwijać duszpasterstwo dzieci i rodzin. Pamiętajmy, że Rada stworzona 
została po to, by nasza wspólnota mogła coraz lepiej służyć polskiej społeczności, a także, by 
wszystkie nasze działania były skierowane na wiekszą chwałę Pana Boga.

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 od-
wiedzić Was wszystkich. Prosimy jednak o wyrozumiałość i cierpliwość, ponieważ, jak sami wiecie, 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 błogosła-
wieństwa miejsca zamieszkania.

dziękujemy
za pomoc w sprzątaniu kościoła tym, którzy  
w miniony piątek brali w nim udział. Zapra-
szamy do udziału w tej posłudze dla naszej 
Wspólnoty Parafialnej.

róża różańca Rodziców za Dzie-
ci będzie miała Mszę świętą w Małej Kaplicy w 
III czwartek miesiąca, tj. 18.1 o godz. 19.30.

szkoła maryji Szkoła Życia 
Chrześcijańskiego i Ewangelizacji, zaprasza 
wszystkich zainteresowanych pogłębieniem 
wiary (konferencje, medytacja, Eucharystia, 
uwielbienie) Kontakt: Mila Kowalska milako-
walska@gmail.com, 07976618378, fb: „Shool 
of Mary/szkola Maryi. London

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. 


