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PROROCTWO #slow#przemiemienia#szok

IV Niedziela Zwykła Rok C

LITURGIA SŁOWA
Pierwsze Czytanie (Jr 1, 4-5. 17-19)

Za panowania Jozjasza Pan skierował do 
mnie następujące słowo: «Zanim ukształto-
wałem cię w łonie matki, znałem cię, nim 
przyszedłeś na świat, poświęciłem cię, pro-
rokiem dla narodów ustanowiłem cię. Ty 
zaś przepasz biodra, wstań i mów wszyst-
ko, co ci rozkażę. Nie lękaj się ich, bym cię 
czasem nie napełnił lękiem przed nimi. A 
oto Ja czynię cię dzisiaj twierdzą warowną, 
kolumną żelazną i murem ze spiżu przeciw 
całej ziemi, przeciw królom judzkim i ich 
przywódcom, ich kapłanom i ludowi tej 
ziemi. Będą walczyć przeciw tobie, ale nie 
zdołają cię zwyciężyć, gdyż Ja jestem z tobą 
– mówi Pan – by cię ochraniać».

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

Psalm: Ps 71
Ref: Będę wysławiał pomoc Twoją, Panie.

Ewangelia (Łk 4, 21-30)

Kiedy Jezus przyszedł do Nazaretu, prze-
mówił do ludu w synagodze: «Dziś spełniły 
się te słowa Pisma, które słyszeliście». A 
wszyscy przyświadczali Mu i dziwili się 
pełnym łaski słowom, które płynęły z ust 
Jego. I mówili: «Czy nie jest to syn Józe-
fa?» Wtedy rzekł do nich: «Z pewnością 
powiecie Mi to przysłowie: Lekarzu, ulecz 
samego siebie; dokonajże i tu, w swojej oj-
czyźnie, tego, co wydarzyło się, jak słysze-
liśmy, w Kafarnaum». I dodał: «Zaprawdę, 
powiadam wam: Żaden prorok nie jest mile 
widziany w swojej ojczyźnie. Naprawdę, 
mówię wam: Wiele wdów było w Izraelu za 
czasów Eliasza, kiedy niebo pozostawało 
zamknięte przez trzy lata i sześć miesięcy, 
tak że wielki głód panował w całym kraju; 
a Eliasz do żadnej z nich nie został posłany, 
tylko do owej wdowy w Sarepcie Sydoń-
skiej. I wielu trędowatych było w Izraelu za 
proroka Elizeusza, a żaden z nich nie został 
oczyszczony, tylko Syryjczyk Naaman». Na 
te słowa wszyscy w synagodze unieśli się 
gniewem. Porwawszy się z miejsc, wyrzuci-
li Go z miasta i wyprowadzili aż na urwisko 
góry, na której zbudowane było ich miasto, 
aby Go strącić. On jednak, przeszedłszy po-
śród nich, oddalił się.

Drugie czytanie  (1 Kor 13, 4-13)

Bracia: Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. 
Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, 
nie unosi się pychą; nie jest bezwstydna, 
nie szuka swego, nie unosi się gniewem, 
nie pamięta złego; nie cieszy się z niespra-
wiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. 
Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we 
wszystkim pokłada nadzieję, wszystko prze-
trzyma. Miłość nigdy nie ustaje, nie jest jak 
proroctwa, które się skończą, albo jak dar 
języków, który zniknie, lub jak wiedza, któ-
rej zabraknie. Po części bowiem tylko po-
znajemy i po części prorokujemy. Gdy zaś 
przyjdzie to, co jest doskonałe, zniknie to, co 
jest tylko częściowe. Gdy byłem dzieckiem, 
mówiłem jak dziecko, czułem jak dziecko, 
myślałem jak dziecko. Kiedy zaś stałem się 

V Niedziela Zwykła – Rok C 
I czytanie: Iz 6, 1-2a. 3-8
Psalm: Ps 138
II czytanie: 1 Kor 15, 1-11
Ewangelia: Łk 5, 1-11

CZYTANIA NA NASTĘPNĄ NIEDZIELĘ

mężem, wyzbyłem się tego, co dziecinne. 
Teraz widzimy jakby w zwierciadle, nie-
jasno; wtedy zaś ujrzymy twarzą w twarz. 
Teraz poznaję po części, wtedy zaś będę 
poznawał tak, jak sam zostałem poznany. 
Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość – te 
trzy: największa z nich jednak jest miłość.



Opowieść Pielgrzyma
Rozdział I 
Nawrócenie (1521–1522)
Ignacy ranny w Pampelunie  
(20 maja 1521) 
3. Stan jego zdrowia pogarszał się 
coraz bardziej. Nie mógł już jeść i 
pojawiły się inne oznaki zbliżającej 
się śmierci. Tak nadszedł dzień św. 
Jana [Chrzciciela], a lekarze nie mieli 
już wielkiej nadziei ocalenia go. Pora-
dzono mu zatem, by się wyspowiadał. 
Przyjął więc ostatnie sakramenty w 
wigilię św. [Apostołów] Piotra i Pawła. 
Lekarze orzekli, że jeśli do półno-
cy nie poczuje się lepiej, można go 
uważać za straconego. Chory miał 
[zawsze] nabożeństwo do św. Piotra i 
spodobało się Panu naszemu sprawić,
że o północy zaczął się czuć lepiej. Po-
prawa zdrowia była tak szybka, że już 
po kilku dniach uznano, iż nie grozi 
mu niebezpieczeństwo śmierci.
4. Kości zaczęły się już zrastać, ale 
poniżej kolana jedna kość była nasu-
nięta na drugą, tak iż noga była przez 
to krótsza. Nadto kość ta sterczała tak 
bardzo, że był to widok nader brzydki.
On zaś, zdecydowany iść drogą świa-
tową, nie mógł tego ścierpieć, bo są-
dził, że to go będzie szpecić. Zapytał 
więc chirurgów o możliwość odcięcia 
tej kości. Odpowiedzieli mu, że można 
ją odciąć, ale że cierpienia będą więk-
sze niż wszystkie te, jakich już doznał, 
ponieważ był już zdrowy i ponieważ 
operacja ta potrwa dłuższy czas. Nie-

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.

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

5 lutego (wtorek):
Wsp. św. Agaty, dziewicy i męczennicy
6 lutego (środa):
Wsp. św. Pawła Miki i Towarzyszy,
8 lutego (piątek):
Wsp. św. Józefiny Bakhity, dziewicy

Chrzty

Grupa młodych
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  
£3,145.07 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

Wizyta duszpasterska

Z radością przedstawiamy nowy biuletyn 
parafialny. Jesteśmy ciekawi 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

Publikujemy ciąg dalszy autobiorafii 
św. Ignacego z Loyoli czyli  „Opowieść 
pielgrzyma” w odcinkach. Zapraszamy 
do lektury!

w piątek (11.01) po adoracji Najświęt-
szego Sakramentu o godz. 20:00. Jako 
wspólnota Polaków jesteśmy odpowie-
dzialni za sprzątanie naszego kościoła. 
Zapraszamy do włączenia się w dbanie o 
wspólne dobro.

Sprzątanie kościoła

zaprasza w poniedziałek 4.02 o godz. 
19:30 na spotaknie modlitewne. Spotka-
nie odbędzie się w Domu Parafialnym. 

„Wspólnota u Przyjaciela”

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

Zmiana tajemnic różańcamniej zdecydował się na to męczeń-
stwo z własnej woli, chociaż brat jego 
starszy był tym przerażony i mówił, 
że nie odważyłby się znieść takiego 
bólu. Ale ranny przetrzymał i ten ból 
ze zwykłą u niego cierpliwością.


