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Powołanie jest zaproszeniem  
i wezwaniem do świętości,  

czyli radykalnego  
naśladowania Chrystusa.

ZAPROSZENI PRZEZ JEZUSA

Liturgia Słowa
Pierwsze Czytanie (jon 3, 1-5. 10)

Pan przemówił do Jonasza po raz dru-
gi tymi słowami: «Wstań, idź do Niniwy, 
wielkiego miasta, i głoś jej upomnienie, 
które Ja ci zlecam». Jonasz wstał i poszedł 
do Niniwy, jak powiedział Pan. Niniwa była 
miastem bardzo rozległym – na trzy dni 
drogi. Począł więc Jonasz iść przez miasto 
jeden dzień drogi i wołał, i głosił: «Jeszcze 
czterdzieści dni, a Niniwa zostanie zburzo-
na». I uwierzyli mieszkańcy Niniwy Bogu, 
ogłosili post i przyoblekli się w wory od 
najstarszego do najmłodszego. Zobaczył 
Bóg ich czyny, że odwrócili się od złego po-
stępowania. I ulitował się Bóg nad niedolą, 
którą postanowił na nich sprowadzić, i nie 
zesłał jej.

Alleluja, Alleluja, Alleluja
Bliskie jest królestwo Boże.
Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię.
Alleluja, Alleluja, Alleluja

Psalm: Ps 25

Ref.: Naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami

Daj mi poznać Twoje drogi, Panie, 
naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami.
Prowadź mnie w prawdzie według swych 
pouczeń, 
Boże i zbawco, w Tobie mam nadzieję.

Ref.: Naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami

Wspomnij na swoje miłosierdzie, Panie, 
na swoją miłość, która trwa od wieków.
Tylko o mnie pamiętaj w swoim miłosierdziu, 
ze względu na dobroć Twą, Panie.

Ref.: Naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami

Dobry jest Pan i łaskawy, 
dlatego wskazuje drogę grzesznikom.
Pomaga pokornym czynić dobrze, 
uczy ubogich dróg swoich.

Ref.: Naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami

Ewangelia (Mk 1, 14-20)

Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł 
do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: 
«Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo 
Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewange-
lię!» Przechodząc obok Jeziora Galilejskie-
go, ujrzał Szymona i brata Szymonowego, 
Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli 
bowiem rybakami. I rzekł do nich Jezus: 
«Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się stanie-
cie rybakami ludzi». A natychmiast, porzu-
ciwszy sieci, poszli za Nim. Idąc nieco dalej, 
ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, 
Jana, którzy też byli w łodzi i naprawiali 
sieci. Zaraz ich powołał, a oni, zostawiwszy 
ojca swego, Zebedeusza, razem z najemni-
kami w łodzi, poszli za Nim.

Czytania na następne niedziele
Czwarta Niedziala Zwykła – Rok B
Pierwsze czytanie: Pwt 18, 15-20
Psalm: Ps 95
Drugie czytanie: 1 Kor 7, 32-35
Ewangelia: Mk 1, 21-28

Drugie czytanie  (1 Kor 7, 29-31)

Mówię wam, bracia, czas jest krótki. Trzeba 
więc, aby ci, którzy mają żony, tak żyli, jakby 
byli nieżonaci, a ci, którzy płaczą, tak jakby 
nie płakali, ci zaś, którzy się radują, tak jak-
by się nie radowali; ci zaś, którzy nabywają, 
jak gdyby nie posiadali; ci, którzy używają 
tego świata, tak jakby z niego nie korzystali. 
Przemija bowiem postać tego świata.



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 £874,47. 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
24 stycznia (środa):
Wsp. św. Franciszka Salezego, bp i dr Kościoła
25 stycznia (czwartek):
Święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła
26 stycznia (piątek):
Wsp. św. biskupów Tymoteusza i Tytusa

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 (22.1) o 
godz. 19:30 kontynuujemy cykl kilku spotkań 
skoncentrowanych wokół modlitwy wstawien-
niczej. Są to spotkania otwarte dla wszystkich. 
Zapraszamy 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.

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.

„Pójdźcie za Mną, a sprawię, że staniecie się rybakami ludzi”. Pan Jezus kieruje powyż-
sze słowa nie tylko do Szymona, Andrzeja, Jakuba i Jana, ale także do każdego z nas. W 
sposób szczególny kojarzą się nam one z powołaniem do życia kapłańskiego i zakonnego, 
niemniej jednak definicja powołania jest zdecydowanie szersza. A zatem czym ono jest? 
Przede wszystkim tajemnicą i darem Boga, który nieskończenie przerasta rozumienie czło-
wieka. Odkrywanie tej tajemnicy to fascynująca podróż w świat marzeń i pragnień, które 
są darami Boga zasianymi w sercu człowieka. Widzimy więc, że powołanie jest wędrówką 
każdego z nas i jest wspólną drogą z naszym Stwórcą. 

Jak rozpoznać drogę swojego powołania? Historia każdego powołania jest głębokim i 
szczerym dialogiem między Bogiem a człowiekiem, między miłością Boga, który wzywa, 
a wolnością człowieka, który z miłości Mu odpowiada. Miłość zakłada też gotowość do 
poświęcenia i ofiary. Ponadto powołanie możemy rozpoznawać na różne sposoby; poprzez 
osobistą modlitwę, rozważanie Słowa Bożego, sakramenty, kierownictwo duchowe, czy 
też rozwój zainteresowań czy kontakty międzyludzkie. Tych znaków i form przemawiania 
Boga do człowieka jest o wiele więcej i każdy z nas tę listę może rozszerzyć patrząc z per-
spektywy własnego doświadczenia. Powołanie nie jest realizacją własnych aspiracji, ale jest 
otwarciem na świat takim jak widzi go Bóg. 

Warto więc podjąć rtefleksję, nad swoim powołaniem. Czy jest ono zakorzenione jedynie 
w moich ambicjach, czy jest połączone z moim sercem - miejscem marzeń i pragnień? Czy 
jest ono życiową drogą, wspólną z moim Panem, czy jedynie indywidualistycznym dąże-
niem do celów?

o. Bogdan Leśniak SJ

nagłośnienie Od niemal roku 
prowadzimy pracę nad wymianą nagłośnienia w 
naszym kościele. Zakończyliśmy pierwszą część 
inwestyncji wartą prawie £8000, a przed nami 
druga, trzy razy droższa, a jednocześnie kluczowa 
dla całego systemu, na którą składają się głośniki 
i okablowanie itp. W niedzielę 4 lutego będziemy 
zbierać dodatkową kolektę na ten cel. Chcieliby-
śmy Was prosić o wsparcie, bo wiemy jak ważne 
jest nagłośnienie w tym wszystkim, co robimy.

wizytacja biskupa Od wczoraj w 
naszej parafii wizytację kanoniczną prowadzi 
biskup John Sherrington. Prosimy o modlitwę 
i Wasze wsparcie, aby to spotkanie przyniosło 
dobre owoce dla całej naszej parafii. 

chrzty Przypominamy, że w okre-
sie Wielkiego Postu, wpisując się w tradycję 
Kościoła powstrzymujemy się od udzielania 
chrztu. Ponownie zaczynamy udzielać tego 
sakramentu w Okresie Wielkanocnym. W 
ten sposób podkreślamy znaczenie Wielkiego 
Postu jako czasu przygotowania do chrztu. W 
tym roku Wielki Post zaczyna się 14.02.


