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 Czas #oddać#chwałę#Bogu

 Święto Ofiarowania Pańskiego, Rok A

LITURGIA SŁOWA

Pierwsze Czytanie (Ml 3, 1-4)
To mówi Pan Bóg: Oto Ja wyślę anioła 
mego, aby przygotował drogę przede Mną, 
a potem nagle przybędzie do swej świątyni 
Pan, którego wy oczekujecie, i Anioł Przy-
mierza, którego pragniecie. Oto nadejdzie, 
mówi Pan Zastępów. Ale kto przetrwa dzień 
Jego nadejścia i kto się ostoi, gdy się uka-
że? Albowiem On jest jak ogień złotnika i 
jak ług farbiarzy. Usiądzie więc, jakby miał 
przetapiać i oczyszczać srebro, i oczyści 
synów Lewiego, i przecedzi ich jak złoto i 
srebro, a wtedy będą składać Panu ofiary 
sprawiedliwe. Wtedy będzie miła Panu ofia-
ra Judy i Jeruzalem jak za dawnych dni i lat 
starożytnych.

Drugie czytanie  (Hbr 2, 14-18)
Ponieważ dzieci uczestniczą we krwi i 
ciele, dlatego i Jezus także bez żadnej 
różnicy stał się ich uczestnikiem, aby 
przez śmierć pokonać tego, który dzier-
żył władzę nad śmiercią, to jest diabła, 
i aby uwolnić tych wszystkich, którzy 
przez całe życie przez bojaźń śmierci 
podlegli byli niewoli. Zaiste bowiem nie 
aniołów przygarnia, ale przygarnia po-
tomstwo Abrahamowe. Dlatego musiał 
się upodobnić pod każdym względem do 
braci, aby stał się miłosiernym i wiernym 
arcykapłanem wobec Boga dla przebła-
gania za grzechy ludu. W czym bowiem 
sam cierpiał będąc doświadczany, w tym 
może przyjść z pomocą tym, którzy są 
poddani próbom.

Alleluja, Alleluja, Alleluja
Światło na oświecenie pogan
i chwała ludu Twego, Izraela.
Alleluja, Alleluja, Alleluja

Ewangelia (Łk 2, 22-32)
Gdy upłynęły dni oczyszczenia Maryi we-
dług Prawa Mojżeszowego, rodzice przy-
nieśli Jezusa do Jerozolimy, aby Go przed-
stawić Panu. Tak bowiem jest napisane 
w Prawie Pańskim: Każde pierworodne 
dziecko płci męskiej będzie poświęcone 
Panu». Mieli również złożyć w ofierze parę 
synogarlic albo dwa młode gołębie, zgod-
nie z przepisem Prawa Pańskiego. A żył w 
Jerozolimie człowiek, imieniem Symeon. 
Był to człowiek sprawiedliwy i pobożny, 
wyczekiwał pociechy Izraela, a Duch Świę-
ty spoczywał na nim. Jemu Duch Święty ob-
jawił, że nie ujrzy śmierci, aż nie zobaczy 
Mesjasza Pańskiego. Za natchnieniem więc 
Ducha przyszedł do świątyni. A gdy Rodzi-
ce wnosili Dzieciątko Jezus, aby postąpić z 
Nim według zwyczaju Prawa, on wziął Je w 
objęcia, błogosławił Boga i mówił: Teraz, 
o Władco, pozwól odejść słudze Twemu w 
pokoju, według Twojego słowa. Bo moje 
oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przy-
gotował wobec wszystkich narodów: świa-
tło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twe-
go, Izraela.

Psalm: Ps 24

Pan Bóg Zastępów, On jest Królem chwały.

CZYTANIA NA NASTĘPNĄ NIEDZIELĘ

V Niedziela Zwykła – Rok A
 
Pierwsze czytanie: Iz 58, 7-10
Psalm: Ps 112
Drugie czytanie: 1 Kor 2, 1-5
Ewangelia: Mt 5, 13-16



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

Kolekta w poprzednią niedzielę wyniosła 
£ 2,597.87 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

poniedziałek 9:00–10:30
piątek 17:45–18:45
Intencje mszalne można zamawiać po 
każdej Mszy św.   

Kancelaria parafialna

Spotkanie wolontariuszy
Doroczne spotkanie wolontariuszy, do-
broczyńców i przyjaciół naszego dusz-
pasterstwa odbyło się w wczoraj. Czas 
spędzony z Wami, rozmowy i wspólne 
świętowanie jest dla nas bezcenne, tak 
jak wasza bezinteresowna pomoc. Dzię-
kujemy za te chwile i za to, że jesteście.

Trwa wizyta duszpasterska. Wszystkich, 
którzy chcą odwiedzin duszpasterskich, 
prosimy o wypełnienie formularza i 
przekazanie go do zakrystii lub do dusz-
pasterza. Skontaktujemy się i umówimy 
spotkanie. Formularze są wyłożone z tyłu 
kościoła. Chcemy, aby wizyta duszpaste-
rza w Waszych domach była okazją do 
wspólnej modlitwy i rozmowy. 

Wizyta duszpasterska

Wszystkim dziękujemy za zainteresowa-
nie i ciepłe przyjęcie w naszej wspólno-
cie Fr Davida Stewarta, który mówił nam 
o Papieskiej Światowej Sieci Modlitwy. 
Z tyłu kościoła są jeszcze foldery z inten-
cjami papieskimi na rok 2020. Dużym za-
interesowaniem cieszył się miesięcznik 
Modlitwa i Służba dlatego chcielibyśmy 
Wam zaproponować jego prenumeratę 
za jedyne £2 miesięcznie. Osoby zainte-
resowane zapraszamy do zakrystii, aby 
zapisać się na listę prenumeraty. Pamię-
tajmy o intencjach Ojca Świętego w na-
szych codziennych modlitwach!

Intencje papieskie

Różaniec
odbędzie się w dniu dzisiejszym po Mszy 
św. wieczornej. Zapraszamy.

Wspólnota u Przyjaciela
zaprasza w poniedziałek 03.02 o godz. 
19:30 na spotkanie modlitewne, które od-
będzie się w domu parafialnym.

Pierwszy Piątek Miesiąca
Adoracja Najświętszego Sakramentu  od  
godz. 10:30 do 11:30 oraz od godz. 19:00 
do 20:00. Możliwość spowiedzi w języku 
polskim i angielskim od godz. 19:00. 

Mass of commitment
kandydatów do bierzmowania odbędzie 
się w niedzielę 09.02 o godz. 11:30. Pa-
miętajmy o nich w naszych modlitwach. 
Niech ich Pan Bóg prowadzi.

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.

Odwiedziny chorych

Gdy upłynęły dni oczyszczenia

Dzisiejsza ewangelia św. Łukasza wprowa-
dza nas w misterium święta Ofiarowania 
Pańskiego. Rozpoczyna się ona słowami: 
„Gdy potem upłynęły dni ich oczyszczenia 
według Prawa Mojżeszowego, przynieśli 
Je do Jerozolimy, aby przedstawić (gr. 
parastesai) Panu” (Łk 2, 22). Zobaczmy, że 
rodzice Jezusa nie przedłużają dni oczysz-
czenia. Oczyszczenie ma swój czas w życiu 
rodziny, ale ma też ono swój kres. Rodzice 
przedstawiają nową sytuację Panu Bogu, 
zostawiając dawne dni za sobą. Greckie 
słowo paristemi oznacza „zaprezentować, 
przyprowadzić, dowieść, dać na ofiarę”. 
Forma użyta przez Łukasza nie występuję 
w innych ewangeliach. Pojawia się nato-
miast w Dziejach Apostolskich przypisy-
wanych Łukaszowi. W Dz 23, 24 czytamy: 
„Kazał też przygotować (gr. parastesai) 
zwierzęta juczne, aby wsadzili na nie Paw-
ła i bezpiecznie doprowadzili do namiest-
nika Feliksa.” Również w tym wypadku, 
parastesai zaznacza nowy etap. Zwierzęta 
są przygotowane dla apostoła Pawła, aby 
mógł wyruszyć dalej, do namiestnika. Gdy 
Paweł staje przed namiestnikiem mówi: 
„Nie spotkali mnie rozprawiającego z kim-
kolwiek w świątyni ani wywołującego zbie-
gowisko czy to w synagodze, czy w mie-
ście, i nie mogą oni dowieść (gr. parastesai) 
ci tego, o co mnie teraz oskarżają” Dz 24, 
12-13. Tutaj poznajemy inne użycie nasze-
go greckiego słowa, tj. dowieść czegoś. Zo-
baczmy, przechodzenie do kolejnego eta-
pu życia to, z jednej strony, oczyszczenie, 
a z drugiej, spojrzenie na historię naszego 
życia w duchu zrozumienia i pojednania, 
co często wiąże się z przepracowaniem 
tej przeszłości na modlitwie, rozmowie 
(spowiedzi lub terapii). Spoglądając na 
swoją historię oczami Pana Boga, stajemy 
przed Dzieciątkiem pojednani, ukojeni  
i przemienieni, tak jak to miało miejsce  
w przypadku Symeona czy prorokini 
Anny.

o. Michał Karnawalski SJ 


