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II Niedziela Zwykła Rok C

LITURGIA SŁOWA
Pierwsze Czytanie (Iz 62, 1-5)

Przez wzgląd na Syjon nie umilknę, przez 
wzgląd na Jerozolimę nie spocznę, dopóki 
jej sprawiedliwość nie błyśnie jak zorza i 
zbawienie jej nie zapłonie jak pochodnia.
Wówczas narody ujrzą twą sprawiedliwość i 
chwałę twoją wszyscy królowie. I nazwą cię 
nowym imieniem, które usta Pana określą.
Będziesz prześliczną koroną w rękach 
Pana, królewskim diademem w dłoni twe-
go Boga. Nie będą więcej mówić o tobie 
«Porzucona», o krainie twej już nie po-
wiedzą «Spustoszona». Raczej cię nazwą 
«Moje w niej upodobanie», a krainę twoją 
– «Poślubiona». Albowiem spodobałaś się 
Panu i twoja kraina otrzyma męża. Bo jak 
młodzieniec poślubia dziewicę, tak twój 
Budowniczy ciebie poślubi, i jak oblubie-
niec weseli się z oblubienicy, tak Bóg twój 
tobą się rozraduje.

Alleluja, Alleluja, Alleluja
Bóg wezwał nas przez Ewangelię, abyśmy 
dostąpili chwały  Pana naszego, Jezusa 
Chrystusa.
Alleluja, Alleluja, Alleluja

Psalm: Ps 96
Ref: Pośród narodów głoście chwałę Pana.

Ewangelia (J 2, 1-11)

W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele 
i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na 
to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A 
kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa rzekła 
do Niego: «Nie mają wina». Jezus Jej odpo-
wiedział: «Czyż to moja lub Twoja sprawa, 
Niewiasto? Czy jeszcze nie nadeszła godzi-
na moja?»Wtedy Matka Jego powiedziała 
do sług: «Zróbcie wszystko, cokolwiek 
wam powie».Stało zaś tam sześć stągwi 
kamiennych przeznaczonych do żydow-
skich oczyszczeń, z których każda mogła 
pomieścić dwie lub trzy miary. Jezus rzekł 
do sług: «Napełnijcie stągwie wodą». I na-
pełnili je aż po brzegi.Potem powiedział 
do nich: «Zaczerpnijcie teraz i zanieście 
staroście weselnemu». Ci więc zanieśli.
Gdy zaś starosta weselny skosztował wody, 
która stała się winem – a nie wiedział, skąd 
ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali 
wodę, wiedzieli – przywołał pana młodego 
i powiedział do niego: «Każdy człowiek 
stawia najpierw dobre wino, a gdy się na-
piją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś do-
bre wino aż do tej pory». Taki to początek 
znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. 
Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego 
Jego uczniowie.

Drugie czytanie  (1Kor 12, 4-11)

Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch; 
różne też są rodzaje posługiwania, ale 
jeden Pan; różne są wreszcie działania, 
lecz ten sam Bóg, sprawca wszystkiego 
we wszystkich. Wszystkim zaś objawia się 
Duch dla wspólnego dobra. Jednemu dany 
jest przez Ducha dar mądrości słowa, dru-
giemu umiejętność poznawania według 
tego samego Ducha, innemu jeszcze dar 
wiary w tymże Duchu, innemu łaska uzdra-
wiania przez tego samego Ducha, innemu 
dar czynienia cudów, innemu proroctwo, 
innemu rozpoznawanie duchów, innemu 
dar języków i wreszcie innemu łaska tłuma-
czenia języków.Wszystko zaś sprawia jeden 
i ten sam Duch, udzielając każdemu tak, jak 
chce.
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Ewangelia: Łk 1, 1-4; 4, 14-21

CZYTANIA NA NASTĘPNĄ NIEDZIELĘ



Opowieść Pielgrzyma
Rozdział I 
Nawrócenie (1521–1522)
Ignacy ranny w Pampelunie  
(20 maja 1521)
1 Aż do dwudziestego szóstego roku 
życia był człowiekiem oddanym mar-
nościom tego świata. Szczególniejsze 
upodobanie znajdował w ćwiczeniach 
rycerskich, żywiąc wielkie i próżne 
pragnienie zdobycia sobie sławy. Tak 
więc znalazł się pewnego dnia w twier-
dzy [Pampelunie] oblężonej przez 
Francuzów. Kiedy wszyscy jego towa-
rzysze widząc jasno, że nie potrafią 
się obronić, byli zdania, że trzeba się 
poddać, o ile tylko otrzymają obietnicę 
zachowania życia, on przytoczył tyle 
racji alkadowi, iż zdołał go przekonać 
i  skłonić do obrony – wbrew opinii ofi-
cerów, których także do odwagi zachę-
cił swoim zapałem i energią. Gdy nad-
szedł dzień, w którym spodziewano 
się szturmu i kanonady, wyspowiadał 
się z grzechów przed jednym ze swych 
towarzyszy broni. Ostrzeliwanie twier-
dzy trwało już dobrą chwilę, gdy nagle 
kula z działa ugodziła go w nogę i zdru-
zgotała ją zupełnie. A ponieważ kula 
przeszła mu pomiędzy nogami, więc 
i druga noga była też ciężko zraniona.

W każdy I piątek miesiąca. Jest to moż-
liwość spowiedzi i przyjęcia Komunii 
świętej. Zainteresowanych prosimy o 
kontakt. Jeśli jest taka potrzeba, po wcze-
śniejszym uzgodnieniu terminu, odwie-
dzamy również chorych w szpitalu.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 21.01 o godz. 
19:30 na spotaknie modlitewne. Spotka-
nie odbędzie się w Domu Parafialnym. 

Dziękujemy za wspólne świętowanie 
podczas dorocznego spotkania wolonta-
riuszy. Jesteśmy wdzięczni, że tak wiele 
osób poświęca swój wolny czas  i bezin-
teresownie służy nam pomocą. Cieszymy 
się, że możmy wyrazić naszą wdzięcz-
ność spotykając sie przy wspólnym stole. 
Dziękujemy wszystkim zaproszonym 
gościom za przybycie i stworzenie miłej 
atmosfery spotkania.

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

Spotkanie odbędzie się w środę 30 stycz-
nia o godz. 18.30 i rozpocznie się Mszą 
św., po której zapraszamy na nabożeń-
stwo ku czci Bożego Miłosierdzia w j. 
angielskim, polskim i hiszpańskim.

21 stycznia (poniedziałek):
Wsp.św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy
24 stycznia (czwartek):
Wsp. św. Franciszka Salezego, bp i dr 
Kościoła
25 stycznia (piątek):
Święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła
26 stycznia (sobota):
Wsp. św. biskupów Tymoteusza i Tytusa

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 prowadzony jest metodą warsztato-
wą. Zapisy: stignatiuspl@gmail.com

Spotkanie wolontariuszy „Wspólnota u Przyjaciela”

Grupa młodych

Divine Mercy Group

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

Odwiedziny chorych

w poprzednią niedzielę wyniosła  
£3083,40. 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 

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

Inigo

Będąc w parafii pw. św. Ignacego z 
Loyoli nie zawsze zdjaemy sobie spra-
wę kim On był i jakie było jego życie. 
Dlatego do dziś będziemy publikować 
„Opowieść pielgrzyma” czyli autobio-
grafię św. Ignacego w odcinkach. Za-
praszamy do lektury!


