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Jezus uwalnia świat od zła. Aby się 
to dokonało potrzebuje, byśmy my, 
Jego uczniowie, byli wolni, byśmy 

byli gotowi pójść za Nim. 

WOLNOŚĆ Z JEZUSEM

Liturgia Słowa
Pierwsze Czytanie (Pwt 18, 15-20)

Mojżesz tak przemówił do ludu: „Pan Bóg 
twój wzbudzi ci proroka spośród braci 
twoich, podobnego do mnie. Jego będziesz 
słuchał. Właśnie o to prosiłeś Pana Boga 
swego na Horebie, w dniu zgromadzenia: 
«Niech więcej nie słucham głosu Pana Boga 
mojego i niech już nie widzę tego wielkiego 
ognia, abym nie umarł»”. I odrzekł mi Pan: 
„Dobrze powiedzieli. Wzbudzę im proro-
ka spośród ich braci, takiego jak ty, i włożę 
w jego usta moje słowa, będzie im mówił 
wszystko, co rozkażę. Jeśli ktoś nie będzie 
chciał słuchać moich słów wypowiedzia-
nych w moim imieniu, Ja od niego zażądam 
zdania sprawy. Lecz jeśli który prorok od-
waży się mówić w moim imieniu to, czego 
mu nie rozkazałem, albo wystąpi w imieniu 
bogów obcych, taki prorok musi ponieść 
śmierć”.

Alleluja, Alleluja, Alleluja
Lud, który siedział w ciemności, 
ujrzał światło wielkie, i mieszkańcom  
cienistej krainy śmierci wzeszło światło.

Psalm: Ps 95

Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie

Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy Panu,
wznośmy okrzyki ku chwale Opoki naszego 
zbawienia.
Stańmy przed obliczem Jego z uwielbieniem,
z weselem śpiewajmy Mu pieśni.

Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie

Przyjdźcie, uwielbiajmy Go, padając na twarze, 
klęknijmy przed Panem, który nas stworzył.
Albowiem On jest naszym Bogiem,
a my ludem Jego pastwiska i owcami w Jego ręku.

Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie

Obyście dzisiaj usłyszeli głos Jego:
«Niech nie twardnieją wasze serca jak w Meriba, 
jak na pustyni w dniu Massa,
gdzie Mnie kusili wasi ojcowie, 
doświadczali Mnie, choć widzieli moje dzieła».

Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie

Ewangelia (Mk 1, 21-28)
W Kafarnaum Jezus w szabat wszedł do sy-
nagogi i nauczał. Zdumiewali się Jego nauką: 
uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, 
a nie jak uczeni w Piśmie. Był właśnie w ich 
synagodze człowiek opętany przez ducha 
nieczystego. Zaczął on wołać: «Czego chcesz 
od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś 
nas zgubić. Wiem, kto jesteś: Święty Boga». 
Lecz Jezus rozkazał mu surowo: «Milcz i 
wyjdź z niego! » Wtedy duch nieczysty za-
czął nim miotać i z głośnym krzykiem wy-
szedł z niego. A wszyscy się zdumieli, tak 
że jeden drugiego pytał: «Co to jest? Nowa 
jakaś nauka z mocą. Nawet duchom nieczy-
stym rozkazuje i są Mu posłuszne». I wnet 
rozeszła się wieść o Nim wszędzie po całej 
okolicznej krainie galilejskiej.

Czytania na następne niedziele
Piąta Niedziala Zwykła – Rok B
Pierwsze czytanie: Hi 7, 1-4. 6-7
Psalm: Ps 147
Drugie czytanie: 1 Kor 9, 16-19. 22-23
Ewangelia: Mt 1, 29-39

Drugie czytanie  (1 Kor 7, 32-35)

Bracia: Chciałbym, żebyście byli wolni od 
utrapień. Człowiek bezżenny troszczy się o 
sprawy Pana, o to, jak by się przypodobać 
Panu. Ten zaś, kto wstąpił w związek mał-
żeński, zabiega o sprawy świata, o to, jak by 
się przypodobać żonie. I doznaje rozterki.
Podobnie i kobieta: niezamężna i dziewi-
ca troszczy się o sprawy Pana, o to, by była 
święta i ciałem, i duchem. Ta zaś, która wy-
szła za mąż, zabiega o sprawy świata, o to, 
jak by się przypodobać mężowi. Mówię to 
dla waszego pożytku, nie zaś, by zastawiać 
na was pułapkę; ale po to, byście godnie i z 
upodobaniem trwali przy Panu.



Witamy wszystkich przybyłych 
do naszego kościoła i do naszej wspólnoty 
parafialnej! Parafia św. Ignacego, to miejsce, 
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

Odwiedziny chorych w każdy  
I piątek miesiąca. Jest to możliwość spowiedzi 
i  przyjęcia Komunii świętej. Zainteresowa-
nych prosimy o kontakt. Jeśli jest taka potrze-
ba, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu 
odwiedzamy również chorych w szpitalu.

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.

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

Msze święte po polsku 
w każdą niedzielę:

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

Kolekta w zeszłą niedzielę na polskich 
Mszach wyniosła £934,77. Wszystkim dzię-
kujemy za złożone ofiary. 

Kancelaria parafialna
czwartek 9:00 - 10:30
piątek 19:30 - 20:30

Intencje mszalne można rezerwować po każdej 
Mszy św.  

Kalendarz liturgiczny
31 stycznia (środa):
Wsp. św. Jana Bosko
2 lutego (piątek):
Święto Ofiarowania Pańskiego

„wspólnota u przyjaciela”  
Najbliższe spotkanie w poniedziałek (22.1) o 
godz. 19:30 kontynuujemy cykl kilku spotkań 
skoncentrowanych wokół modlitwy wstawien-
niczej. Są to spotkania otwarte dla wszystkich. 
Zapraszamy na modlitwę i wspólny czas. 

wizyta duszpasterska Wszyscy, którzy chcą odwiedzin duszpasterskich,  
proszeni są o wypełnienie formularza znajdującego sie z tyłu kościoła i przekazanie go do zakrystii lub 
duszpasterza, wówczas skontaktujemy się i umówimy spotkanie. W miarę możliwości pragniemy od-
wiedzić 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 błogosła-
wieństwa miejsca zamieszkania.

Większość z osób czytających ten tekst przychodzi do kościoła co niedzielę. Co tydzień two-
rzymy wspólnotę, która przyzywa i otrzymuje specjalna łaskę obecności Jezusa Chrystusa. 
W dzisiejszej Ewangelii czytamy, że obecność Jezusa w świątyni z początku budziła zamie-
szanie. Zamieszanie to było spowodowane przez złego ducha, który więzi człowieka. Zna-
czenie bycia na uwięzi można wyjaśnić jako niemoc wolnego działania, to ciągła zależność.  
Jezus zrywa tę niewolę, wypędza złego ducha, bo światynia jest miejscem uwielbiania Boga 
w wolności. Zły duch poddaj się Jeuzoswi, bo to On jest Panem świata. Krzyk złego ducha, że 
Chrystus przyszedł, aby nas zgubić jest prawdą! Jezus przyszedł by zgubić - zniszczyć zło. Taka 
jest moc Chrystusa. Dar wolności jest pierwszym i podstawowym darem Boga dla człowieka, 
tak było od początku świata. Jezus przywraca wartość wolności w realcjach z Bogiem i drugim 
człowiekiem. Nawiązanie relacji z Bogiem i nawiązanie relacji z człowiekiem musi być budowa-
ne na wolnym wyborze, decyzji, braku przywiązania i konieczności. 

Rozwinięciem kwestii wolności jest prośba św. Pawła z listu do Koryntian. List ten był pisany 
do młodej wspólnory, która uczy się jak żyć razem i uczy się jak żyć z Chrystusem. Paweł prosi 
ich, aby byli wolni od utrapień małżeństwa i świata. Te utrapienia odciągają nowonawróconych 
od Jezusa. Zobaczmy, że podobnie jest w naszym życiu. Często sprawy, którymi żyjemy przez 
cały tydzień, sprawy rodzinne, sprawy związane z naszą pracą, osłabiają nasze siły i chęci do 
modlitwy czy uczestnictwa w Eucharystii. Codzienność absorbuje nasze myśli i serce. Stajemy 
się jedynie obecni ciałem - lecz nie uczestniczący. Wówczas faktycznie trudno spotkać się z 
Chrystusem niosącym wolność, również wolność od trosk. Moment fascynacji mocą Jezusa, to 
moment oddania mu swojego życia, dlatego na koniec, proponuję krótką modlitwę:

Panie wierzę w Ciebie. Wierzę, że Ty Zmartwychwstałeś i pokonałeś zło.  
Wierzę, że moje troski nie są większe od Ciebie.  

Wierzę, że mogę Ci je oddać, by stawać się coraz bardziej wolnym.  
Niech Twoja wolność prowadzi mnie do ludzi, do których Ty chcesz mnie posłać. 

o. Mateusz Konopiński SJ

nagłośnienie Od niemal roku prowadzimy pracę nad wymianą nagłośnienia w naszym 
kościele. Zakończyliśmy pierwszą część inwestyncji wartą prawie £8000, a przed nami druga, trzy razy 
droższa, a jednocześnie kluczowa dla całego systemu, na którą składają się głośniki i okablowanie itp. W 
niedzielę 4 lutego będziemy zbierać dodatkową kolektę na ten cel. Chcielibyśmy Was prosić o wsparcie, 
bo wiemy jak ważne jest nagłośnienie w tym wszystkim, co robimy.

divine mercy group Spotka-
nie odbędzie się we środę 31.1. i rozpocznie się 
Mszą św. o godz. 18.30 w kościele. Po Mszy św. za-
praszamy na nabożeństwo ku czci Bożego Miło-
sierdzia w j. angielskim, polskim i hiszpańskim.

pierwszy piątek miesiąca 
Adoracja Najświętszego Sakramentu  od  10:30 
do 20:00. Msze święte w języku angielskim 10:00  
i 18:30. Po mszy wieczorna Godzina Święta, w 
czasie której będzie możliwość spowiedzi w języku 
polskim i angielskim. 

warsztaty W przyszłą niedzielę 
na Mszy św. o godz. 13.30 będziemy gościć 
uczestników II Międzynarodowych Warsztatów 
Muzyki Liturgicznej. Prośmy Pana, aby czas 
warsztatów i posługi dla naszej parafii był dla 
wszystkich owocnym czasem. 

chrzty Przypominamy, że w okre-
sie Wielkiego Postu, wpisując się w tradycję 
Kościoła powstrzymujemy się od udzielania 
chrztu. Ponownie zaczynamy udzielać tego 
sakramentu w Okresie Wielkanocnym. W 
ten sposób podkreślamy znaczenie Wielkiego 
Postu jako czasu przygotowania do chrztu. W 
tym roku Wielki Post zaczyna się 14.02.


