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2016

Jesteśmy w trakcie ogłoszonego przez Papieża Franciszka Roku 
Miłosierdzia Bożego. To rok szczególnego działania łaski Pana, 
działania Boga w moim życiu, w życiu Kościoła. Prośmy, by był 
to również rok mojego miłosiernego działania w stosunku do 
wszystkich osób, które Pan postawi na drodze mojego życia, 
abym był wobec nich coraz bardziej “Miłosierny jak Ojciec”.

ROK ŁASKI  PANA

Liturgia Słowa
Pierwsze Czytanie (Ne 8, 1-4a. 5-6. 8-10)
Gdy Izraelici mieszkali już w swoich mia-
stach, wtedy zgromadził się cały lud jak je-
den mąż na placu przed Bramą Wodną. I 
domagali się od pisarza Ezdrasza, by przy-
niósł księgę Prawa Mojżeszowego, które 
Pan nadał Izraelowi. Kapłan Ezdrasz przy-
niósł Prawo przed zgromadzenie, w którym 
uczestniczyli nie tylko mężczyźni, lecz także 
kobiety oraz wszyscy inni, którzy byli zdolni 
słuchać. I czytał z tej księgi na placu przed 
Bramą Wodną od rana aż do południa w 
obecności mężczyzn, kobiet i tych, którzy 
rozumieli; a uszy całego ludu były zwrócone 
ku księdze Prawa. Pisarz Ezdrasz stanął na 
drewnianym podwyższeniu, które zrobiono 
w tym celu. Ezdrasz otworzył księgę przed 
oczyma całego ludu, znajdował się bowiem 
wyżej niż cały lud; a gdy ją otworzył, cały lud 
się podniósł. I Ezdrasz błogosławił wielkiego 
Pana Boga, a cały lud podnosząc ręce odpo-
wiedział: «Amen! Amen!» Potem pokłonili 
się i upadli przed Panem na kolana, twarzą 
dotykając ziemi. Czytano więc z tej księgi, 
księgi Prawa Bożego, dobitnie, z dodaniem 
objaśnienia, tak że lud rozumiał czytanie. 
Wtedy Nehemiasz, to jest namiestnik, oraz 
kapłan-pisarz Ezdrasz, jak i lewici, którzy 
pouczali lud, rzekli do całego ludu: «Ten 
dzień jest poświęcony Bogu waszemu, Panu. 
Nie bądźcie smutni i nie płaczcie!» Cały lud 
bowiem płakał, gdy usłyszał te słowa Prawa. 
I rzekł im Nehemiasz: «Idźcie, spożywajcie 
potrawy świąteczne i pijcie napoje słodkie, 
poślijcie też porcje temu, który nic gotowego 
nie ma: albowiem poświęcony jest ten dzień 
Panu naszemu. A nie bądźcie przygnębieni, 
gdyż radość w Panu jest ostoją waszą».

Czytania na następną niedzielę
Czwarta Niedziela Zwykła
Pierwsze czytanie: Jr 1, 4-5. 17-19
Psalm: Ps 71
Drugie czytanie: 1 Kor 13, 4-13
Ewangelia: Łk 4, 21-30

Alleluja, Alleluja, Alleluja
Pan posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą 
nowinę, więźniom głosił wolność.
Alleluja, Alleluja, Alleluja
Ewangelia ( Łk 1, 1-4; 4, 14-21) 
Wielu już starało się ułożyć opowiadanie o 
zdarzeniach, które się dokonały pośród nas, 
tak jak je przekazali ci, którzy od początku 
byli naocznymi świadkami i sługami słowa. 
Postanowiłem więc i ja zbadać dokładnie 
wszystko od pierwszych chwil i opisać ci po 
kolei, dostojny Teofilu, abyś się mógł przeko-
nać o całkowitej pewności nauk, których ci 
udzielono. W owym czasie: Jezus powrócił w 
mocy Ducha do Galilei, a wieść o Nim roze-
szła się po całej okolicy. On zaś nauczał w ich 
synagogach, wysławiany przez wszystkich. 
Przyszedł również do Nazaretu, gdzie się 
wychował. W dzień szabatu udał się swoim 
zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. 
Podano Mu księgę proroka Izajasza. Rozwi-
nąwszy księgę natrafił na miejsce, gdzie było 
napisane: «Duch Pański spoczywa na Mnie, 
ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, 
abym ubogim niósł dobrą nowinę, więź-
niom głosił wolność, a niewidomym przej-
rzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnych, 
abym obwoływał rok łaski od Pana». Zwi-
nąwszy księgę, oddał słudze i usiadł; a oczy 
wszystkich w synagodze były w Nim utkwio-
ne. Począł więc mówić do nich: «Dziś speł-
niły się te słowa Pisma, któreście słyszeli».

Drugie czytanie  (1Kor 12, 12-14. 27)
Bracia: Podobnie jak jedno jest ciało, choć 
składa się z wielu członków, a wszystkie 
członki ciała, mimo iż są liczne, stanowią jed-
no ciało, tak też jest i z Chrystusem. Wszy-

Ps 19
Ref: Słowa Twe, Panie, są duchem i życiem.

scyśmy bowiem w jednym Duchu zostali 
ochrzczeni, aby stanowić jedno Ciało: czy to 
Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wol-
ni. Wszyscyśmy też zostali napojeni jednym 
Duchem. Ciało bowiem to nie jeden członek, 
lecz liczne członki. Wy przeto jesteście Cia-
łem Chrystusa i poszczególnymi członkami.



Dzięki przekazom “naocznych świadków i sług słowa” została nam przekazana Ewange-
lia, czyli Dobra Nowina. Również święty Łukasz, “po dokładnym zbadaniu, od pierwszych 
chwil” głosi najpierw Teofilowi, a dziś także i nam Dobrą Nowinę o Jezusie Chrystusie, Synu 
Bożym. On to został namaszczony i posłany przez Ducha Pańskiego, aby nas nauczać, głosić 
i przynosić wolność, przywracać wzrok, wyswobadzać z ucisków i niewoli. 
Słuchajmy tego, co Jezus głosi, przyglądajmy się Jego obliczu, kontemplujmy Go w Jego 
działaniu i w Jego słowach. 
Dziś widzimy Jezusa w synagodze w Nazarecie. Czyta On zapowiedź proroka Izajasza  
o upragnionym Mesjaszu i ogłasza, że “dziś spełniły się te słowa Pisma”. Bardzo trud-
no było przyjąć te słowa ludziom, z miejscowości, w której się Jezus wychował. Zna-
li Go jako dziecko, młodzieńca, znali Jego ziemskich Rodziców, Jego krewnych, wiedzieli  
o Nim bardzo wiele. Niestety ta wiedza nie pomogła im, a wręcz przeszkadzała w przyjęciu 
tego, co mówił. 
My również w pewien sposób znamy Jezusa Chrystusa. Słyszeliśmy o Nim w dzieciństwie 
na katechezie, w kościele, może w domu rodzinnym. Mamy z Nim różne doświadczenia, 
czasem potwierdzające moc Jego obecności i działanie, a czasem jakby pustki i nieobecności.
Czy moja wiedza i osobiste doświadczenia pomagają mi, czy przeszkadzają w przyjęciu słów 
Jezusa, że “dziś spełniają się słowa Pisma, które słyszeliśmy.” Nie tylko 2000 lat temu, ale 
również i dziś “Jezus Chrystus swoimi słowami, gestami i całą swoją osobą objawia miło-
sierdzie Boga” (Papież Franciszek, Misericordiae Vultus bulla ogłaszająca Rok Miłosierdzia) 
i przychodzi do nas z dobrą nowiną, w naszych niewolach i uciskach przynosi wolność, 
przywraca wzrok, ogłasza rok łaski. Wierzysz w to?

Msze święte po polsku 
w każdą niedzielę:

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

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 £959,84. 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

koncert kolęd
w czasie którego wystapi nasz chór St Ignatius, odbę-
dzie się 31.01 o godzinie 13.30 w Kościele św. Ced-
d’a, High Road, Ilford IG3 8SH. Serdecznie zapara-
szamy wszystkich zainteresowanych.

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 sie około godziny 19.10. 

A. Tomaszewski SJ

grupa modlitewna o. pio
Spotkanie formacyjne w czwartek (28.1) o 19:30 
w Domu Parafialnym. Zapraszamy.

wizyta duszpasterska Wszyscy, którzy chcą odwiedzin duszpasterskich  
proszeni są o wypełnienie formularza znajdującego sie z tyłu kościoła i zgłoszenie się bezpośrednio 
po mszy w zakrystii u duszpasterza. Aby ustalić datę i godzinę spotkania, lub jeśli termin wizyty nie 
jest bardzo istotny, prosimy o wypełnienie formularza znajdującego sie z tyłu kościoła i wrzucenie 
go do koszyka, wówczas skontaktujemy się i umówimy spotkanie. Jeśli mieszkacie w pobliżu przyja-
ciół, znajomych, którzy również chcą przyjąć księdza, to spróbujcie uzgodnić wspólny termin. Ufamy, 
że ułatwi to poruszanie się po rozległym terenie parafii. W miarę możliwości pragniemy odwiedzić 
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 błogosławień-
stwa miejsca zamieszkania.

adoracja Najświętszego Sakramentu  
w każdy piątek Jubileuszowego Roku Miłosierdzia 
w naszym kościele od 10:30 do 20:00, z  przerwą 
na Mszę św. o 18:30. W przedsionku kościoła 
można się wpisać na listę czuwania. Zapraszamy do 
zaangażowania się w tę formę modlitwy.

Kalendarz liturgiczny
25 stycznia (poniedziałek): 
Święto Nawrócenia św. Pawła
26 stycznia (wtorek)
Wsp. bp. Tymoteusza i Tytusa
28 stycznia (czwartek)
Wsp. św. Tomasza z Akwinu

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

„wspólnota u przyjaciela”  
zaprasza wszystkich w poniedziałek (25.1)  
o godz. 19:30 na Eucharystię oraz modlitwę i 
wspólne świętowanie do Domu Parafialnego. 

wieczór 
międzynarodowy
W sobotę 23 kwietnia zapraszamy wszystkich 
naszych parafian na międzynarodowe spotka-
nie, które chcemy, aby odbyło się w możliwie  
możliwie największej liczbie grup i narodowiści 
naszej parafii. Mamy nadzięję, że będzie to do-
skonała możliwość, aby  wymienić się różnorod-
nością darów, które posiadamy. Już teraz pro-
simy o zarezerwoanie tego czasu, abyśmy jako 
społeczność polska byli jak najbardziej liczni. 

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


