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III Niedziela Zwykła Rok C

LITURGIA SŁOWA
Pierwsze Czytanie (Ne 8, 2-4a. 5-6.8-10)

Kapłan Ezdrasz przyniósł Prawo przed zgro-
madzenie, w którym uczestniczyli przede 
wszystkim mężczyźni, lecz także kobiety 
oraz wszyscy inni, którzy byli zdolni słu-
chać. I czytał z tej księgi, zwrócony do placu 
znajdującego się przed Bramą Wodną, od 
rana aż do południa przed mężczyznami, 
kobietami i tymi, którzy mogli rozumieć;   a 
uszy całego ludu były zwrócone ku księdze 
Prawa. Pisarz Ezdrasz stanął na drewnia-
nym podwyższeniu, które zrobiono w tym 
celu. Ezdrasz otworzył księgę na oczach ca-
łego ludu – znajdował się bowiem wyżej niż 
cały lud; a gdy ją otworzył, cały lud powstał. 
I Ezdrasz błogosławił Pana, wielkiego Boga, 
a cały lud, podniósłszy ręce, odpowiedział: 
«Amen! Amen!» Potem oddali pokłon i pa-
dli przed Panem na kolana, twarzą ku zie-
mi. Czytano więc z tej księgi, księgi Prawa 
Bożego, dobitnie, z dodaniem objaśnienia, 
tak że lud rozumiał czytanie. Wtedy Nehe-
miasz, to jest namiestnik, oraz kapłan-pi-
sarz Ezdrasz, jak i lewici, którzy pouczali 
lud, rzekli do całego ludu: «Ten dzień jest 
poświęcony Panu, Bogu waszemu. Nie 
bądźcie smutni i nie płaczcie!» Cały lud bo-
wiem płakał, gdy usłyszał te słowa Prawa. 
I rzekł im Nehemiasz: «Idźcie, spożywajcie 
potrawy świąteczne i pijcie słodkie napoje, 
poślijcie też porcje temu, który nic gotowe-
go nie ma: albowiem poświęcony jest ten 
dzień Bogu naszemu. A nie bądźcie przy-
gnębieni, gdyż radość w Panu jest waszą 
ostoją».

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

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

Ewangelia (Łk 1, 1-4; 4, 14-21)

Wielu już starało się ułożyć opowiadanie 
o zdarzeniach, które się dokonały pośród 
nas, tak jak nam je przekazali ci, którzy od 
początku byli naocznymi świadkami i słu-
gami słowa. Postanowiłem więc i ja zbadać 
dokładnie wszystko od pierwszych chwil 
i opisać ci po kolei, dostojny Teofilu, abyś 
się mógł przekonać o całkowitej pewności 
nauk, których ci udzielono. W owym cza-
sie: Powrócił Jezus mocą Ducha do Galilei, 
a wieść o Nim rozeszła się po całej okolicy. 
On zaś nauczał w ich synagogach, wysła-
wiany przez wszystkich. Przyszedł również 
do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień 
szabatu udał się swoim zwyczajem do sy-
nagogi i powstał, aby czytać. Podano Mu 
księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księ-
gę, znalazł miejsce, gdzie było napisane: 
«Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ 
Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubo-
gim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił 
wolność, a niewidomym przejrzenie; abym 
uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwo-
ływał rok łaski Pana». Zwinąwszy księgę, 
oddał słudze i usiadł; a oczy wszystkich w 
synagodze były w Niego utkwione. Począł 
więc mówić do nich: «Dziś spełniły się te 
słowa Pisma, które słyszeliście».

Drugie czytanie  (1Kor 12,12-14.27 )

Podobnie jak jedno jest ciało, choć składa 
się z wielu członków, a wszystkie członki 
ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno 
ciało, tak też jest i z Chrystusem. Wszy-
scy bowiem w jednym Duchu zostaliśmy 
ochrzczeni, aby stanowić jedno Ciało: czy 
to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy 
wolni. Wszyscy też zostaliśmy napojeni jed-
nym Duchem. Ciało bowiem to nie jeden 
członek, lecz liczne członki. Wy przeto je-
steście Ciałem Chrystusa i poszczególnymi 
Jego członkami.



Opowieść Pielgrzyma
Rozdział I 
Nawrócenie (1521–1522)
Ignacy ranny w Pampelunie  
(20 maja 1521) 
2. Gdy on padł ranny, obrońcy twier-
dzy natychmiast poddali się Francu-
zom. Ci zaś, opanowawszy twierdzę, 
potraktowali rannego bardzo dobrze, 
odnosząc się doń z kurtuazją i życz-
liwością. Po upływie dwunastu lub 
piętnastu dni, jakie jeszcze spędził w 
Pampelunie, przenieśli go w lektyce 
do jego rodzinnej miejscowości. Po-
nieważ czuł się bardzo źle wezwano 
z różnych stron lekarzy i chirurgów. 
Byli oni zdania, że trzeba ponownie 
łamać nogę, żeby kości dobrze złożyć. 
Mówili bowiem, że widocznie źle były 
złożone za pierwszym razem, albo że 
podczas drogi zmieniły swe położe-
nie; w każdym razie nie były na swoim 
miejscu, a wobec tego powrót do zdro-
wia był niemożliwy. Zabrano się więc 
do powtórzenia tej „jatki”. Podczas tej 
operacji, podobnie jak i podczas tych 
wszystkich, które już przecierpiał  
i które miał jeszcze przecierpieć, nie 
powiedział ani słowa, nie okazał też 
żadnego znaku boleści prócz tego tyl-
ko, że mocno zaciskał pięści.

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.

Przypominamy, że w okresie Wielkiego 
Postu, wpisując się w tradycję Kościo-
ła powstrzymujemy się od udzielania 
chrztu. Ponownie zaczynamy udzielać 
tego sakramentu w Okresie Wielkanoc-
nym. W ten sposób podkreślamy znacze-
nie Wielkiego Postu jako czasu przygoto-
wania do chrztu. Możliwość chrztu przed 
Wielkim Postem w dniach 03 i 17 lutego.

Wszyscy, którzy chcą odwiedzin dusz-
pasterskich,  proszeni są o wypełnienie 
formularza znajdującego sie z tyłu ko-
ścioła i przekazanie go do zakrystii lub 
duszpasterza, wówczas skontaktujemy 
się i umówimy spotkanie. W miarę moż-
liwości pragniemy odwiedzić Was wszyst-
kich. Prosimy jednak o wyrozumiałość 
i cierpliwość, ponieważ, często niełatwo 
znaleźć dogodny termin. Chcemy, aby 
wizyta duszpasterza w Waszych domach 
była okazją do wspólnej modlitwy, 
rozmowy i błogosławieństwa miejsca 
zamieszkania.

Msza św. odbędzie się w poniedziałek  
(28.01) o godz. 19:30. Zapraszamy. Po 
Mszy św. będziemy trwali na modlitwie 
adorując Najświętszy  Sakrament, pro-
sząc Pana Jezusa o Jego dary. Prosimy, 
abyście informowali o tym wydarze-
niu Waszych najbliższych i wszystkich 
potrzebujących. 

odbędzie się niedzielę (03.02) po Mszy 
św. wieczornej. 

spotyka się we wtorki o godz. 19:00. 
Wszelkie informacje u Rafała Kasperko-
wicza 07713 139923.

Spotkanie odbędzie się w środę 30 stycz-
nia o godz. 18.30 i rozpocznie się Mszą 
św., po której zapraszamy na nabożeń-
stwo ku czci Bożego Miłosierdzia w j. 
angielskim, polskim i hiszpańskim.

28 stycznia (poniedziałek):
Wsp. św. Tomasza z Akwinu, prezbitera i 
dra Kościoła
31 stycznia (czwartek):
Wsp. św. Jana Bosko, prezbitera
2 lutego (sobota):
Święto Ofiarowania Pańskiego

Adoracja Najświętszego Sakramentu  od  
10:30 do 11:30 oraz od 19:00 do 20:00. 
Możliwość spowiedzi w języku polskim i 
angielskim od godz. 19.00. 

Chrzty

Msza św. 
z modlitwą o uzdrowienie

Grupa młodych

Divine Mercy Group

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

Odwiedziny chorych

w poprzednią niedzielę wyniosła  
£2912,05 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

czwartek 9:00–10:30
piątek 18:00–19:00
Intencje mszalne można zamawiać po 
każdej Mszy św.   

Kancelaria parafialna

Kalendarz liturgiczny

Pierwszy Piątek Miesiąca

Zmiana tajemnic różańca

Wizyta duszpasterska

Z radością przedstawiamy nowy biuletyn 
parafialny. Jesteśmy ciekawy waszych 
opinii na jego temat. Jeśli chcecie się 
nimi podzielić prosimy o kontakt z dusz-
pasterzem lub poprzez e-mail: stigna-
tiuspl@gmail.com

Nowy biuletyn

Inigo

Będąc w parafii pw. św. Ignacego z 
Loyoli, często nie wiemy, kim on tak 
naprawdę był, i jakie było jego życie.
Dlatego publikujemy „Opowieść piel-
grzyma” czyli autobiografię św. Igna-
cego w odcinkach. Zapraszamy do 
lektury!


