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FOURTH SUNDAY OF ORDINARY TIME (YEAR B).                                        
         31ST JANUARY 2021 

 

My dear sisters and brothers in Christ 

 
 Fiat lux. 

Let there be light. 
(Gen 1:3) 

Dom Prosper Gueranger, O.S.B., wrote in 1871 that "We apply the name of Christmas to the 
forty days which begin with the Nativity of our Lord, December 25, and end with the 
Purification of the Blessed Virgin, February 2. It is a period which forms a distinct portion of 
the Liturgical Year..." This year our parish Crib has remained up until Candlemas.  

According to the Mosaic law a mother who had given birth to a man-child was considered 
unclean for seven days; moreover she was to remain three and thirty days "in the blood of her 
purification;" for a maid-child the time which excluded the mother from sanctuary was even 
doubled. When the time (forty or eighty days) was over the mother was to "bring to the temple 
a lamb for a holocaust and a young pigeon or turtle dove for sin;" if she was not able to offer a 
lamb, she was to take two turtle doves or two pigeons; the priest prayed for her and so she was 
cleansed. (Leviticus 12:2-8)  

Forty days after the birth of Christ Mary complied with this precept of the law, she redeemed 
her first-born from the temple (Numbers 18:15) and was purified by the prayer of Simeon the 
just, in the presence of Anna the prophetess (Luke 2:22 sqq.). No doubt this event, the first 
solemn introduction of Christ into the house of God, was in the earliest times celebrated in the 
Church of Jerusalem. We find it attested for the first half of the fourth century by the pilgrim 
of Bordeaux, Egeria or Silvia. The day (February 14) was solemnly kept by a procession to the 
Constantinian basilica of the Resurrection, a homily on Luke 2:22 sqq., and the Holy Sacrifice. 
But the feast then had no proper name; it was simply called the fortieth day after Epiphany. 
This latter circumstance proves that in Jerusalem Epiphany was then the feast of Christ's birth.  

Here's a wonderful setting of the Nunc dimittis (Luke 2.29-32): 

 
Now dismiss Thy servant, O Lord,  
In peace, according to Thy word:  

For mine own eyes hath seen Thy salvation,  
Which Thou hast prepared in the sight of all the peoples,  

A light to reveal Thee to the nations  
And the glory of Thy people Israel. 

 
Thy people Israel. 



 
 

 

 

 

 

https://youtu.be/Cc9a3hB99ZQ 

 

Let us pray. -- O Lord Jesus Christ, Who didst appear among men in the substance 
of our flesh and this day wast presented by Thy parents in the temple: Whom the 
venerable and aged Simeon, his mind flooded by the light of Thy Spirit, 
recognized, received into his arms, and blessed: mercifully grant, that the grace 
of the same Holy Spirit may enlighten and teach us to recognize Thee truly and 
faithfully love Thee: Who with God the Father in the unity of the same Holy 
Ghost livest and reignest, God, world without end.  
 
R./ Amen 

 

 

 



 
 

 

 
In 2015 the Right Reverend Dom Jean Pateau-Abbot of Our Lady of Fontgombault preached 
the following: 
 
In front of Christ, Light of the world, modern civilisation can brag that it has liberalised the 
culture of death and that it is actively striving towards its realisation: with abortion and 
euthanasia human life becomes a relative value; respect for consciences and others’ beliefs is 
relativized before freedom of speech, which is denied to those who advocate truth, or even 
common sense; the goods of creation are squandered without caring about what will be left for 
tomorrow’s men. There is no longer any peace, and nations sink into the darkness of death. 
Will they yearn for a deliverer?  

The Temple receives today its deliverer: 

This Child is appointed for the fall and for the resurrection of many in Israel, and for a sign 
which shall be contradicted. And thy own soul a sword shall pierce, that, out of many 
hearts thoughts may be revealed. (Lk 2:34-35) 

May today’s light make our hearts, as well as the hearts of today’s men and women, free from 
the bondage of death. May Mary, Mother of men and women and Queen of peace, bring us 
forth to this true Light that has come for every man and woman, to this peace that can come 
but from God. 

Amen.  

 

 

RECENTLY DEAD: Joan McKinnie; Jose Luis Aguado Valles   
Fidelium animae, per misericordiam Dei, requiescant in pace. Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Prayer to Saint Joseph  
To you, O blessed Joseph, 

do we come in our tribulation, 
and having implored the help of your most holy Spouse, 

we confidently invoke your patronage also. 
Through that charity which bound you 

to the Immaculate Virgin Mother of God 
and through the paternal love 

with which you embraced the Child Jesus, 
we humbly beg you graciously to regard the inheritance 

which Jesus Christ has purchased by his Blood, 
and with your power and strength to aid us in our necessities. 

O most watchful guardian of the Holy Family, 
defend the chosen children of Jesus Christ; 

O most loving father, ward off from us 
every contagion of error and corrupting influence; 

O our most mighty protector, be kind to us 
and from heaven assist us in our struggle 

with the power of darkness. 
As once you rescued the Child Jesus from deadly peril, 

so now protect God's Holy Church 
from the snares of the enemy and from all adversity; 

shield, too, each one of us by your constant protection, 
so that, supported by your example and your aid, 
we may be able to live piously, to die in holiness, 

and to obtain eternal happiness in heaven. 
Amen. 
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31.01.2021 – Czwarta Niedziela Zwykła „B” 

Duch zamieszania                                                                                                                                                                                               
Dzisiejsza Ewangelia jest pytaniem o twoją czystość duchową. Pomyśl, czy 
twoja duchowość nie jest zainfekowana którąś z powyższych ingerencji i czy 
wróg nie zaczął już swojego ukrytego ataku na ciebie? Choć rzadko słyszymy 
o wypadkach egzorcyzmów, to jednak ludzi spętanych złem i demoniczną 
władzą nad sercem jest coraz więcej. Oficjalne dane mówią, że populacja 
Unii Europejskiej jest w 30 proc. psychicznie zdeformowana. Psychiczna 
choroba lub deformacja nie musi być opętaniem, ale ile zniewoleń grzechem 
jest odpowiedzialnych za nasze deformacje osobowościowe? Zapewne 
większość! Grzech jest chorobotwórczy. Przyczyną ingerencji demonicznych 
są prawie zawsze grzechy ludzkie. Zdarza się, że jest nią dopust Boży. Bóg 
dopuszcza atak złego ducha na człowieka, aby wyćwiczyć go w pokorze, 
cierpliwości i umartwieniu, albo po to, by nawrócić środowisko. To 
znamienne, że Marek, zaraz po powołaniu pierwszych uczniów, opisuje 
egzorcyzm Jezusa spełniony na opętanym, który dotychczas ukrywał się w 
pobożnym środowisku, zapewne modląc się gorliwie jak reszta uczestników 
nabożeństw. To jest właśnie charakterystyczne, że demon znosi granice, 
miesza świętość z tym, co najohydniejsze, nie wzbrania się przed 
świętokradztwem i bluźnierstwem. Ten człowiek był religijny, ale 
zbuntowany, modlił się, ale był nieposłuszny woli Boga. Ukrywała się w nim 
potworna sprzeczność. Ekstremalne zachowania emocjonalne, krzyk albo 
mroczne milczenie przyciągające uwagę, oskarżenie Boga o zamiar 
unieszczęśliwienia człowieka i jednoczesne wyznawanie w Jezusie bóstwa. 
Duch nieczysty, zapewne nie tylko przez to nieczysty, że duchowość tego 
człowieka została zmieszana, ale być może miało to związek z jego 
nieczystością seksualną. Kłopoty z seksualnością biorą się nierzadko ze 
środowiska rodzinnego, w którym wymagania intelektualne, tyrania ambicji, 
kult pieniądza lub kariery albo rozbicie związku małżeńskiego 
uniemożliwiają obdarowywanie dzieci miłością i czułością. A to już jest 
furtka do zniewoleń i wreszcie opętań. Naskórkowa religijność, ograniczająca 
się do namiastkowej spowiedzi raz do roku i rzadkich odwiedzin w świątyni, 
prowadzi do pustki duchowej, którą łatwo nawiedzają ciemne siły duchowe. 
Notoryczne przyjmowanie Komunii Świętej w stanie grzechu ciężkiego albo 
notoryczne zatajanie grzechu ciężkiego przy spowiedzi to najczęściej 
uczęszczana ścieżka złych duchów. Zaczyna się niewinnie, nawet od 
pokemonów, później pojawia się zamiłowanie do agresywnej muzyki, 
pornografii czy noszenia symboli okultystycznych, zainteresowanie magią, 
wizerunkami demonicznymi, amuletami. Fascynacja duchowymi praktykami 



 
 

 

związanymi z wierzeniami hinduistycznymi, tybetańskimi. Wywoływanie 
duchów, horoskopy, jasnowidztwo, bioenergoterapia, posługiwanie się 
wahadełkiem. Wreszcie to wszystko już nie wystarcza i dusza ludzka zostaje 
wessana przez szatana, doprowadzając do jawnego satanizmu. Pozornie 
człowiek taki wydaje się co najwyżej interesującym i pociągająco 
oryginalnym egzemplarzem popkultury, odwiedzającym nocne kluby lub 
organizującym ściemnione „imprezki” w akademiku. Ale wystarczy 
spojrzenie Jezusowi w oczy, obecność Chrystusa w kapłanie, w świątyni, 
odgłos modlitwy, by zamanifestowała się z ogromnym krzykiem mroczna siła 
żerująca na ludzkim istnieniu.                                                                                      
Fr Bogdan 

 

 

Słowo Duszpasterza… 

 

 

 

Umiłowani w Chrystusie Panu! 

Nowy 2021 Rok rozpoczęliśmy tragiczną wręcz wiadomością w której Rząd nas poinformował 
o ponownym zamknięciu naszych kościołów  i zawieszeniu życia sakramentalnego na czas 
bliżej nie określony. Dlatego proszę Was  by w waszych Domowych Kościołach tętniło życie 
religijne, wraz z niedzielną Mszą św. oglądaną na ekranach telwizorów czy komputerów. Niech 
dalej będzie pielęgnowana codzienna rodzinna modlitwa, niech ta tęsknota za Bogiem i Jego 
sakramentami jeszcze bardziej pogłębia Wasze życie wewnętrzne. To wszystko ma nam 
pomóc przetrwać ten trudny okres byśmy z niego wyszli silniejsi i bardziej kochający Boga i 
byli za nim stęsknieni. Tylko w takim pogłębionym życiu z Bogiem ta epidemia nie uczyni 
żadnego uszczerbku w naszej relacji z kochającym nas Panem. Na chwilę obecną nie mamy 
żadnych sprecyzowanych informacji ze strony Episkopatu Szkocji kiedy otworzymy nasze 
świątynie. Dlatego przy tej okazji pozdrawiam Was wszystkich i ogarniam swoją modlitwą całą 
naszą polską wspólnotę parafialną i proszę Boga razem z Wami byśmy jak najszybciej mogli 



 
 

 

się spotkać na wspólnym celebrowaniu sakramentów św. i mogli cieszyć się sobą. Ja, jak 
równiez pozostali kapłani codziennie celebrujemy Msze św. w naszych kaplicach i polecamy 
Bogu wasze rodziny i potrzeby naszej parafii. Na ten trudny okres wszystkich Was i wasze 
Rodziny niech błogoslawi Bóg wszechmogący: Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.   
Fr Bogdan 

 

2 lutego  - Święto Ofiarowania Pańskiego 

Święto Ofiarowania Pańskiego przypada czterdziestego dnia po Bożym Narodzeniu. Jest 
to pamiątka ofiarowania Pana Jezusa w świątyni jerozolimskiej i dokonania przez Matkę 
Bożą obrzędu oczyszczenia. Tradycyjnie dzisiejszy dzień nazywa się dniem Matki Bożej 
Gromnicznej. W ten sposób uwypukla się fakt przyniesienia przez Maryję małego Jezusa 
do świątyni. W Polsce święto Ofiarowania Pana Jezusa ma nadal charakter wybitnie 
maryjny. Polacy widzą w Maryi Tę, która sprowadziła na ziemię niebiańskie Światło i 
która nas tym Światłem broni i osłania od wszelkiego zła. Dlatego często brano do ręki 
gromnice, zwłaszcza w niebezpieczeństwach wielkich klęsk i grożącej śmierci. Gromnicę 
wręczano również konającym, aby ochronić ich przed napaścią złych duchów. Ze świętem 
Matki Bożej Gromnicznej kończy się w Polsce okres śpiewania kolęd, trzymania żłóbków 
i choinek - kończy się tradycyjny okres Bożego Narodzenia. Od 1997 r. 2 lutego Kościół 
powszechny obchodzi ustanowiony przez św. Jana Pawła II Dzień Życia 
Konsekrowanego, poświęcony modlitwie za osoby, które oddały swoje życie na służbę 
Bogu i ludziom w niezliczonych zakonach, zgromadzeniach zakonnych, stowarzyszeniach 
życia apostolskiego i instytutach świeckich. Pamiętajmy o nich w naszych modlitwach. 

 

 
Duszpasterskie odwiedziny – „Kolęda” 
Dobiegły końca tegoroczne duszpasterskie odwiedziny kolędowe. Była to znowu doskonała 
okazja żeby móc spotkać się z wieloma z Was w gronie rodzinnym i byście mogli podzielić się 
swoimi wrażeniami minionego roku jak również różnymi aspektami życia na emigracji, 
czasem też problemami bardzo osobistymi czy rodzinnymi. Dziękuję za świadectwo Waszej 
wiary,  za wspaniałą Polską gościnność, życzliwość i za każdy gest dobroci pod moim adresem. 
Niech Pan Bóg będzie Waszą nagrodą za wszystkie złożone ofiary, za Waszą otwartość serca i 
za wszelkie dobro świadczone pod adresem naszej parafii w Nowym 2021 Roku! Szczęść Boże! 

 

 


