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Mędrcy ze Wschodu oddający pokłon nowonarodzonemu 
Chrystusowi są symbolem całego świata, który oddaje pokłon 
Jezusowi. Ten gest to coś więcej niż tylko ruch ciała, to uznanie, 
że jest On rzeczywiście tym, na którego czekał świat; że jest 
wypełnieniem historii. Przyjmując pozdrowienie Mędrców 
Chrystus przyjmuje do swojego domu każdego człowieka. 

POKŁON 

Liturgia Słowa
Pierwsze Czytanie (So 3,  14-18a)
Powstań, świeć, Jeruzalem, bo przyszło twe 
światło i chwała Pana rozbłyska nad tobą.
Bo oto ciemność okrywa ziemię
i gęsty mrok spowija ludy,
a ponad tobą jaśnieje Pan
i Jego chwała jawi się nad tobą.
I pójdą narody do twojego światła,
królowie do blasku twojego wschodu.
Podnieś oczy wokoło i popatrz:
Ci wszyscy zebrani zdążają do ciebie.
Twoi synowie przychodzą z daleka,
na rękach niesione twe córki.
Wtedy zobaczysz i promienieć będziesz,
zadrży i rozszerzy się twoje serce,
bo do ciebie napłyną bogactwa zamorskie,
zasoby narodów przyjdą ku tobie.
Zaleje cię mnogość wielbłądów,
dromadery z Madianu i z Efy.
Wszyscy oni przybędą ze Saby,
ofiarują złoto i kadzidło,
nucąc radośnie hymny na cześć Pana.

Czytania na następną niedzielę
Niedziela Chrztu Pańskiego

Pierwsze czytanie: Iz 42, 1-4. 6-7;
Psalm: Ps 29 
Drugie czytanie: Dz 10, 34-38
Ewangelia: Łk 3, 15-16. 21-22

Alleluja, Alleluja, Alleluja
Ujrzeliśmy Jego gwiazdę na Wschodzie
i przybyliśmy złożyć pokłon Panu.
Alleluja, Alleluja, Alleluja

Ewangelia (Łk 3, 10-18) 
Gdy Jezus narodził się w Betlejem w Judei 
za panowania króla Heroda, oto Mędrcy 
ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i py-
tali: «Gdzie jest nowo narodzony król ży-
dowski? Ujrzeliśmy bowiem Jego gwiazdę 
na Wschodzie i przybyliśmy oddać mu 
pokłon». Skoro usłyszał to król Herod, 
przeraził się, a z nim cała Jerozolima. 
Zebrał więc wszystkich arcykapłanów 
i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie 
ma się narodzić Mesjasz. Ci mu odpo-
wiedzieli: «W Betlejem judzkim, bo tak 
napisał prorok: A ty, Betlejem, ziemio 
Judy, nie jesteś zgoła najlichsze spośród 
głównych miast Judy, albowiem z ciebie 
wyjdzie władca, który będzie pasterzem 
ludu mego, Izraela». Wtedy Herod przy-
wołał potajemnie Mędrców i wypytał ich 
dokładnie o czas ukazania się gwiazdy. A 
kierując ich do Betlejem, rzekł: «Udajcie 
się tam i wypytujcie starannie o Dziecię, 
a gdy Je znajdziecie donieście mi, abym i 
ja mógł pójść i oddać Mu pokłon». Oni 
zaś wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę. 
A oto gwiazda, którą widzieli na Wscho-
dzie, szła przed nimi, aż przyszła i za-
trzymała się nad miejscem, gdzie było 
Dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się 
uradowali. Weszli do domu i zobaczyli 
Dziecię z Matką Jego, Maryją; upadli na 
twarz i oddali Mu pokłon. I otworzyw-
szy swe skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, 
kadzidło i mirrę. A otrzymawszy we śnie 
nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną 
drogą udali się do ojczyzny.

Drugie czytanie  (Flp 4, 4-7)
Bracia: Przecież słyszeliście o udzieleniu 
przez Boga łaski danej mi dla was, że mia-
nowicie przez objawienie oznajmiona mi 
została ta tajemnica. Nie była ona oznaj-
miona synom ludzkim w poprzednich po-
koleniach, tak jak teraz została objawiona 
przez Ducha świętym Jego apostołom i 
prorokom, to znaczy że poganie już są 
współdziedzicami i współczłonkami Ciała, 
i współuczestnikami obietnicy w Chrystu-
sie Jezusie przez Ewangelię.

Ps 71
Ref: Uwielbią Pana wszystkie ludy ziemi



Stać przed ludźmi z dumą, z wyprostowanymi plecami, bystrym spojrzeniem i pewno-
ścią siebie jest obrazem niezależności i honoru. Patrząc jednak na Mędrców ze Wscho-
du z dzisiejszej Ewangelii, możemy być pewni, że pochylenie się, zakłopotanie w oczach, 
a jednocześnie pewność i duma realizacji swojego zadania mogą się ze sobą łączyć. 

Pokora i pewność, które w tej scenie biblijnej przeplatają się ze sobą, stają się przykła-
dem dla całego świata. Człowiek przychodzący do Boga nie stawia się na równi z Nim, 
kłania się, aby w tej postawie oddania pozwolić Stwórcy działać, uznaje Jego miejsce 
w swoim życiu. Postawa Mędrców jest dla nas symbolem świata pokornego, który 
otwiera się na przyjście Zbawiciela. Jest też symbolem świata bogatego, już wcześniej 
obdarowanego przez Boga. Mędrcy, to także symbol ludzkiej mądrości i nauki. Zo-
baczmy, że te wszystkie elementy spotykają się przed Nowonarodzonym Jezusem  
i tworzą całość. I w naszym życiu, kiedy przychodzimy do Jezusa, przychodzi-
my z całym naszym życiem, z całym bagażem doświadczeń, ze swoją wiedzą  
i bogactwem: sukcesami, talentami i tym, co posiadamy. Jednocześnie powierzamy 
Mu siebie i to, co nas nurtuje, pokazując tym samym pokorę wobec Jego planów  
i naszych możliwości. Niech pokłon Mędrców stanie się naszym pokłonem, a Wcie-
lenie Boga przemienia nasze życie tak, abyśmy stawali się dumnymi wyznawcami ta-
jemnicy Jego przebywania pośród nas. 

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 świąteczna wyniosła 
£1028,31. Kolekta w niedzilę 27.12 wyniosła 
£691,37. 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 sobotę 16 stycznia o godz. 17:00 w wykonaniu 
Scholi Dziecięcej, Diakonii Muzycznej “Wspól-
noty u Przyjaciela” oraz Chóru Polskiego przy 
naszym kościele. Serdecznie zapraszamy. Po kon-
cercie w Domu Parafialnym spotkanie dla wszyst-
kich Wolontariuszy Duszpasterstwa Polskiego.

M. Konopiński SJ

Kalendarz liturgiczny
4 stycznia (poniedziałek): 
wsp. Najświętszego Imienia Jezus
10 stycznia (niedziela)
Uroczystość Chrztu Pańskiego

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

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.

nadzwyczajni szafarze 
Najświętszego Sakramentu, którzy obec-
nie pełnią tę posługę w naszym koście-
le zaproszeni są na Eucharystię i spotka-
nie formacyjne w czwartek, 7 stycznia  
o 19.30 do małej kaplicy.

„wspólnota u przyjaciela”  
zaprasza wszystkich w poniedziałek (4.1)  
o godz. 19:30 na modlitwę do Domu Parafialnego. 

adoracja najświętszego sakramentu w każdy piątek Jubi-
leuszowego Roku Miłosierdzia w naszym kościele od 10:30 do 20:00, z przerwą na msze św. o 18:30.  
W przedsionku kościoła można się wpisać na listę czuwania.

zmiana tajemnic różańca 
dziś po Mszy św. wieczornej.

kancelaria parafialna
Od nowego roku sprawy kancelaryjne takie jak: wszelkie zaświadczenia, formularze do szkół, 
sprawy związane z sakramentami (chrzest, ślub), itp. będą obsługiwane w domu parafialnym 
w czwartki od 9:00 do 10:30 i w piątki od 19:30 do 20:30. W związku z tym, po Mszach św. 
niedzielnych będzie możliwość jedynie zamówienia intencji mszalnych oraz wypełnienia for-
mularza zgłoszeniowego przed spotkaniem w kancelarii.

rada duszpasterstwa 
odbędzie się 12 stycznia o 19.30 w Domu Pa-
rafialnym. Wszelkie sugestie są mile widziane. 
Można je przekazywać drogą elektroniczną bądź 
bezpośrednio do duszpasterzy. 

„polska ojczyzna jp ii”
to nowy projekt Polskiej Szkoły Przedmiotów Oj-
czystych im. Jana Pawła II na Stamford Hill. Daje 
on możliwość równoległego ukończenia polskiego 
gimnazjum i liceum w systemie nauczania domo-
wego, czyli na odległość. Szczegółowe informacje i 
zapisy 020 8806 0653 oraz 07960 094 865 lub przez 
email: info@polskaszkolastamfordhill.org


