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Święto Chrztu Pańskiego 2019

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 zła-
mie trzciny nadłamanej, nie zagasi knotka 
o nikłym płomyku. On z mocą ogłosi Prawo, 
nie zniechęci się ani nie załamie, aż utrwali 
Prawo na ziemi, a Jego pouczenia wyczeku-
ją wyspy. Ja, Pan, powołałem Cię słusznie, 
ująłem Cię za rękę i ukształtowałem, usta-
nowiłem Cię przymierzem dla ludzi, świa-
tłością dla narodów, abyś otworzył oczy 
niewidomym, ażebyś z zamknięcia wypu-
ścił jeńców, z więzienia tych, co mieszkają 
w ciemności».

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

Psalm: Ps 29
Ref:  Pan ześle pokój swojemu ludowi.
Oddajcie Panu, synowie Boży, 
oddajcie Panu chwałę i sławcie Jego potęgę.
Oddajcie chwałę Jego imienia, 
na świętym dziedzińcu uwielbiajcie Pana.
Ref: Pan ześle pokój swojemu ludowi.
Ponad wodami głos Pański, 
Pan ponad wód bezmiarem!
Głos Pana potężny, 
głos Pana pełen dostojeństwa.
Ref: Pan ześle pokój swojemu ludowi.
Zagrzmiał Bóg majestatu: 
a w świątyni Jego wszyscy wołają: «Chwała».
Pan zasiadł nad potopem, 
Pan jako Król zasiada na wieki.
Ref: Pan ześle pokój swojemu ludowi.

Ewangelia (Łk 3, 15-16, 21-22)

Gdy lud oczekiwał z napięciem i wszyscy 
snuli domysły w sercach co do Jana, czy 
nie jest on Mesjaszem, on tak przemówił 
do wszystkich: «Ja was chrzczę wodą; 
lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu 
nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u 
sandałów. On chrzcić was będzie Duchem 
Świętym i ogniem». Kiedy cały lud przy-
stępował do chrztu, Jezus także przyjął 
chrzest. A gdy się modlił, otworzyło się 
niebo i Duch Święty zstąpił na Niego w 
postaci cielesnej niby gołębica, a z nie-
ba odezwał się głos: «Tyś jest mój Syn 
umiłowany, w Tobie mam upodobanie».

Drugie czytanie  (Tt 2, 11-14; 3, 4-7)

Gdy Piotr przybył do Cezarei, do domu Kor-
neliusza, przemówił: «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, zwiastując im pokój 
przez Jezusa Chrystusa. On to jest Panem 
wszystkich. Wiecie, co się działo w całej Ju-
dei, począwszy od Galilei, po chrzcie, który 
głosił Jan. Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, 
którego Bóg namaścił Duchem Świętym 
i mocą. Przeszedł On dobrze czyniąc i 
uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod 
władzą diabła, dlatego że Bóg był z Nim».

II Niedziela Zwykła – Rok C 
I czytanie: Iz 62, 1-5 
Psalm: Ps 96; 
II czytanie: 1Kor 12, 4-11; 
Ewangelia: J 2, 1-12

CZYTANIA NA NASTĘPNĄ NIEDZIELĘ



Dzisiaj w liturgii Kościoła obchodzi-
my Święto Chrztu Pańskiego. Jest to 
dobra okazja, aby pochylić się nad 
tajemnicą i znaczeniem sakramen-
tu Chrztu Świętego w naszym życiu.  
W Katechizmie Kościoła Katolickiego 
czytamy, że chrzest jest pierwszym  
z siedmiu sakramentów, poprzez któ-
ry zostajemy wszczepieni w Chrystu-
sa, włączeni do wspólnoty Kościoła, 
oczyszczeni od wszelkiej zmazy grze-
chu pierworodnego oraz obdarowani 
łaską uświęcającą i godnością Dziecka 
Bożego. Ponadto Chrzest Święty otwie-
ra nam drogę do innych sakramentów, 
dzięki którym możemy dobrze wypeł-
niać nasze chrześcijańskie powołanie.
Chrzest zobowiązuje nas do podtrzy-
mywania i pogłębiania relacji z Bogiem, 
który jest Ojcem, Synem i Duchem 
Świętym. Niewątpliwie pomocą w tym 
procesie mogą być między innymi: 
częste rozważanie i czytanie Słowa Bo-
żego, regularne życie sakramentalne 
oraz rzetelne pogłębianie wiedzy na 
temat wiary. Jesteśmy zobowiązani 
do dawania dobrego świadectwa życia 
chrześcijańskiego oraz do troski o stro-
nę materialną wspólnoty parafialnej.
Myślę, że tę niedzielę można się siebie 
zapytać, czy kiedykolwiek zastanawia-
łem się, jaki wpływ ma chrzest na moje 
życie codzienne oraz na dokonywane 
przeze mnie wybory?

CHRZEST

Zespół parafialny zaprasza osoby znaj-
dujące się w trudnej sytuacji życiowej 
na bożonarodzeniowy obiad. Świąteczny 
posiłek będzie miał miejsce w domu pa-
rafialnym w sobotę, 19.01 o g. 14:00.

Zapraszamy osoby powyżej 18 roku życia 
na kurs przygotowujący do sakramentu 
bierzmowania. Nauki będą prowadzo-
ne we wtorki Wielkiego Postu. Zapisy 
przyjmujemy do 15.01 po Mszach św. lub 
w kancelarii parafialnej. Osoby chętne 
powinny dostarczyć akt chrztu do 31.01. 
Sakrament dojrzałości chrześcijańskiej 
zostanie udzielony kandydatom podczas 
Mszy św. Wigilii Paschalnej.

Wszyscy, którzy chcą odwiedzin dusz-
pasterskich,  proszeni są o wypełnienie 
formularza znajdującego sie z tyłu ko-
ścioła i przekazanie go do zakrystii lub 
duszpasterza, wówczas skontaktujemy 
się i umówimy spotkanie. W miarę moż-
liwości pragniemy odwiedzić Was wszyst-
kich. Prosimy jednak o wyrozumiałość 
i cierpliwość, ponieważ, często niełatwo 
znaleźć dogodny termin. Chcemy, aby 
wizyta duszpasterza w Waszych domach 
była okazją do wspólnej modlitwy, 
rozmowy i błogosławieństwa miejsca 
zamieszkania.

zaprasza w poniedziałek (14.01) o godz. 
19:30 na spotaknie modlitewne. Spotka-
nie odbędzie się w Domu Parafialnym. 

Dziękujemy za pomoc w sprzątaniu 
kościoła tym, którzy w miniony piątek 
brali w nim udział. Zapraszam do udzia-
łu się w tej posłudze naszej Wspólnocie 
Parafialnej. 

spotyka się we wtorki o godz. 19:00. 
Wszelkie informacje u Rafała Kasperko-
wicza 07713 139923.

Rodziców za Dzieci będzie miała Mszę 
świętą w Małej Kaplicy w środę 16.01 o 
godz. 19.30.

17 stycznia (czwartek):
Wsp. św. Antoniego, opata
19 stycznia (sobota) u jezuitów:
Wsp. św. Melchiora Grodzieckiego SJ oraz 
św. Stefana Pongracza SJ i towarzyszy. 

Kurs rozpoczniemy w ostatnią niedzielę 
stycznia (27.01). Będzie to 7 spotkań po 3 
godz. w niedziele od godz. 10:00 do 13:00. 
Kurs odbędzie się, jeśli zapiszą się na 
niego przynajmniej 4 pary, prowadzony 
jest metodą warsztatową. Zapisy: stigna-
tiuspl@gmail.com

Sprzątanie kościoła

„Wspólnota u Przyjaciela”

Grupa młodych

Róża Różańca

Obiad dla bezdomnych

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

w poprzednią niedzielę wyniosła  
£3329,20. 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

czwartek 9:00–10:30
piątek 18:00–19:00
Intencje mszalne można zamawiać po 
każdej Mszy św.   

Kancelaria parafialna

Kalendarz liturgiczny

Kurs przedmałżeński 

Bierzmowanie dorosłych

Wizyta duszpasterska

Z radością przedstawiamy nowy biuletyn 
parafialny. Jesteśmy ciekawy waszych 
opinii na jego temat. Jeśli chcecie się 
nimi podzielić prosimy o kontakt z dusz-
pasterzem lub poprzez e-mail: stigna-
tiuspl@gmail.com

Nowy biuletyn

o. Bogdan Leśniak SJ


