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Czwarta Niedziela Zwykła, rok c
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Kiedy Jezus mówi, że wypełniają się słowa proporka Izajasza, 
wskazuje na siebie jako na Tego, który wypełnia czas i świat 
Słowem Boga. To On jest tym, na którego czekał świat. Módlmy 
się o wiarę, która pozwoli nam uznać Chrystusa jako tego, który 
wypełnia i przemienia je w wieczne obcowanie ze Słowem.

SPEŁNIŁY SIĘ SŁOWA

Liturgia Słowa
Pierwsze Czytanie (Jr 1, 4-5. 17-19)
Za panowania Jozjasza Pan skierował do 
mnie następujące słowo: «Zanim ukształ-
towałem cię w łonie matki, znałem cię, po-
święciłem cię, nim przyszedłeś na świat, 
ustanowiłem cię prorokiem dla narodów. 
Ty zaś przepasz swoje biodra, wstań i mów 
wszystko, co ci rozkażę. Nie lękaj się ich, bym 
cię czasem nie napełnił lękiem przed nimi. 
A oto Ja czynię cię dzisiaj twierdzą warowną, 
kolumną ze stali i murem spiżowym prze-
ciw całej ziemi, przeciw królom judzkim i 
ich przywódcom, ich kapłanom i ludowi tej 
ziemi. Będą walczyć przeciw tobie, ale nie 
zdołają cię zwyciężyć, gdyż Ja jestem z tobą, 
mówi Pan, by cię ochraniać».

Czytania na następną niedzielę
Piąta Niedziela Zwykła
Pierwsze czytanie: Iz 6, 1-2a. 3-8
Psalm: Ps 138
Drugie czytanie: 1 Kor 15, 3-8. 11
Ewangelia: Łk 5, 1-11

Alleluja, Alleluja, Alleluja
Pan posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą 
nowinę, więźniom głosił wolność.
Alleluja, Alleluja, Alleluja

Ewangelia ( Łk 4, 21-30) 
W Nazarecie w synagodze, po czytaniu z 
proroctwa Izajasza, Jezus powiedział: «Dziś 
spełniły się te słowa Pisma, któreście słysze-
li». A wszyscy przyświadczali Mu i dziwili się 
pełnym wdzięku słowom, które płynęły z ust 
Jego. I mówili: «Czyż nie jest to syn Józefa?».
Wtedy rzekł do nich: «Z pewnością powiecie 
Mi to przysłowie: „Lekarzu, ulecz samego sie-
bie”; dokonajże i tu w swojej ojczyźnie tego, co 
wydarzyło się, jak słyszeliśmy, w Kafarnaum».
I dodał: «Zaprawdę powiadam wam: Żaden 
prorok nie jest mile widziany w swojej oj-
czyźnie. Naprawdę mówię wam: Wiele wdów 
było w Izraelu za czasów Eliasza, kiedy niebo 
pozostawało zamknięte przez trzy lata i sześć 
miesięcy, tak że wielki głód panował w całym 
kraju; a Eliasz do żadnej z nich nie został po-
słany, tylko do owej wdowy w Sarepcie Sy-
dońskiej. I wielu trędowatych było w Izraelu 
za proroka Elizeusza, a żaden z nich nie zo-
stał oczyszczony, tylko Syryjczyk Naaman».
Na te słowa wszyscy w synagodze unie-
śli się gniewem. Porwali się z miejsca, 
wyrzucili Go z miasta i wyprowadzi-
li aż na stok góry, na której ich miasto 
było zbudowane, aby Go strącić. On jed-
nak przeszedłszy pośród nich oddalił się.

Drugie czytanie  (1Kor 13, 4-13)
Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość 
nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi 
się pychą; nie dopuszcza się bezwstydu, nie 
szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pa-
mięta złego, nie cieszy się z niesprawiedliwo-
ści, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko 
znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim 
pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma.
Miłość nigdy nie ustaje, nie jest jak pro-
roctwa, które się skończą, albo jak dar 
języków, który zniknie, lub jak wiedza, 
której zabraknie. Po części bowiem tylko 
poznajemy, po części prorokujemy. Gdy zaś 
przyjdzie to, co jest doskonałe, zniknie to, 
co jest tylko częściowe. Gdy byłem dziec-
kiem, mówiłem jak dziecko, czułem jak 
dziecko, myślałem jak dziecko. Kiedy zaś 
stałem się mężem, wyzbyłem się tego, co 
dziecięce. Teraz widzimy jakby w zwiercia-
dle, niejasno; wtedy zaś zobaczymy twarzą 
w twarz. Teraz poznaję po części, wtedy 
zaś poznam tak, jak i zostałem poznany.

Ps 19
Ref: Będę wysławiał pomoc Twoją, Panie.

Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość, 
te trzy: z nich zaś największa jest miłość.



W dzisiejszej Ewangelii znajdujemy kontynuację słów, które słyszeliśmy w zeszłym tygo-
dniu. Jezus mówi o swojej misji. Mówi, że spoczął na Nim Duch Święty, że jest On tym, 
który przychodzi, aby zwiastować dobrą nowinę ubogim, więźniom wolność, niewidomym 
przejrzenie. Jest On tym, który ogłasza rok łaski u Pana. Słowa te nie znajdują w Nazarecie 
zrozumienia. Czy dzieje się tak jedynie dlatego, że Nazaret jest rodzinnym miastem Jezu-
sa? Jezus w Nazarecie jest znany jako zwykły syn cieśli, a wypowiada słowa, które zostały 
zapisane w proroctwach, i których wypełnienie oznacza przyjście Mesjasza. Spróbujmy zro-
zumieć tych, którzy razem z Jezusem znajdują się w Synagodze. Oni nie są na to wszystko 
gotowi, oni czekają na kogoś, kto da im wyzwolenie polityczne, kto wypełni prawo. Czekają 
na radykalną zmianę. Jezus nie jest dla nich tym, który może to uczynić, bo jest zwyczajny, 
bo Go znają.
Podobnie jest z nami. Póki ta historia będzie w naszych głowach jako znana, zwyczajna, 
póki słowa Jezusa nie nabiorą dla nas znaczenia i mocy nie przemienią naszego życia. Będą 
zwykłym fragmentem proroctwa, na którego wypełnienie będziemy jeszcze musieli czekać. 
W obu dzisiejszych czytaniach znajdujemy fragmenty o Bożej miłości. Miłość nie zna lęku, 
miłość nas kształtuje i powołuje, dlatego możemy działać i żyć. Miłość też, pozwala nam 
dojrzewać i wierzyć, że moc wiary, nadziei i miłości nie opiera się jedynie na czytaniu Słowa 
Bożego, ale na jego wypełnianiu w naszym życiu. Słowo Boże nie opiera się na procesie kre-
owania nas na lepsze stworzenia, ale Słowo Boże wychowuje nas do miłości, bo jak mówi 
św. Paweł, to ona jest największa. Musimy sobie pozwolić uwierzyć, że Słowo Boże ma moc 
przemieniać nasze życie, a to otworzy nas na kochanie. Decyzja ta pozwoli Słowu działać w 
naszym życiu i przyjmować Jezusa jako Zbawiciela. 

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.

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

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.

Kolekta w poprzednią niedzielę 
wyniosła £1141,88. Wszystkim serdecznie 
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.  

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

koronka do miłosierdia bożego W niedziele Roku Miłosierdzia, 
z wyjkątkiem Wielkiego Postu, bezpośrednio przed Mszą św. o godz. 19.30 będzie możliwość wspólnej 
modlitwy Koronką do Miłosierdza Bożego. Modlitwa będzie rozpoczynała się około godziny 19.10. 

M. Konopiński SJ

pierwszy piątek miesiąca 
Adoracja Najświętszego Sakramentu  od  10:30 
do 20:00. Msze święte w języku angielskim 10:00  
i 18:30. Po mszy wieczornej Godzina Święta w cza-
sie, której będzie możliwość spowiedzi w języku pol-
skim i angielskim. W przedsionku kościoła można 
się wpisać na listę czuwania w czasie całodziennej 
adoracji. Zapraszamy do zaangażowania się w tę 
formę modlitwy.

Kalendarz liturgiczny
2 lutego (wtorek): 
Święto Ofiarowania Pańskiego
5 lutego (piątek)
Wsp. św. Agaty
6 lutego (sobota) u jezuitów
Wsp. św. Pawła Miki i Towarzyszy

gość niedzielny mały i duży  
do kupienia przy wyjściu z kościoła za £1,50. 

„wspólnota u przyjaciela”  
zaprasza wszystkich w poniedziałek (1.02)  
o godz. 19:30 na rozważanie Słowa Bożego oraz 
modlitwę indywidualną i wspólnotową. 

lenten guided prayer to propozycja rekolekcji w języku angielskim w czasie 
Wielkiego Postu. Szczegółowe informacje w specjalnym biuletynie. 

nadzwyczajni szafarze 
Najświętszego Sakramentu, którzy obec-
nie pełnią tę posługę w naszym koście-
le zaproszeni są na Eucharystię i spo-
tkanie formacyjne w czwartek, 4 lutego  
o 19.30 do małej kaplicy.

święcenia diakonatu
w sobotę 6 lutego o godzinie 14:00 w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, Wim-
bledon, Arcybiskup Peter Smith udzieli sakramentu święceń w stopniu diakonatu sześciu 
jezuitom studiującym w Londynie. Będą to Naveen Xavier Buchupalli, Robert Deinham-
mer, Markus Dreher, Kundong Benedict Kim, Anup Ranjan Minj i Wouter Blesgraaf. Wol-
ter jest członkiem wspólnoty jezuitów na Samford Hill. Prosimy o pamięć w modlitwie za 
niego oraz pozostałych kandydatów do święceń.

Msze święte po polsku 
w każdą niedzielę:

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

10.02 19:45 – Środa Popielcowa (kościół) 
11.02  20:00 z grupą o. Pio (kaplica)

nowa strona www 
Zapraszamy do odwiedzenie naszej nowej stro-
ny internetowej. Mamy nadzieję, że przypadnie 
wam do gustu. Wszelkie uwagi można zgłaszać 
bezpośrednio do duszpasterzy lub za  pośred-
nictwem adresu e-mail: stignatiuspl@gmail.com

stignatius.pl


