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Niech oczekiwanie na przyjście Pana 
napełnia nasze serca Bożą troską o 
drugiego człowieka. Sam Bóg zatrosz-
czył się o nas, byśmy poznali Jego Syna 
Jezusa Chrystusa - naszego brata!

ON PRZYCHODZI

Liturgia Słowa
Pierwsze Czytanie (Iz 2 ,  1-5)
Widzenie Izajasza, syna Amosa, dotyczące 
Judy i Jerozolimy: Stanie się na końcu cza-
sów, że góra świątyni Pana stanie mocno 
na wierzchu gór i wystrzeli ponad pagórki. 
Wszystkie narody do niej popłyną, mnogie 
ludy pójdą i rzekną: «Chodźcie, wstąpmy na 
Górę Pana do świątyni Boga Jakuba! Niech 
nas nauczy dróg swoich, byśmy kr czyli 
Jego ścieżkami. Bo Prawo wyjdzie z Syjo-
nu i słowo Pana z Jeruzalem». On będzie 
rozjemcą pomiędzy ludami i wyda wyroki 
dla licznych narodów. Wtedy swe miecze 
przekują na lemiesze, a swoje włócznie na 
sierpy. Naród przeciw narodowi nie podnie-
sie miecza, nie będą się więcej zaprawiać do 
wojny. Chodźcie, domu Jakuba, postępujmy 
w światłości Pana!

Czytania na następną niedzielę
Druga Niedziela Adwentu, Rok A
Pierwsze czytanie: Iz 11, 1-10
Psalm: Ps 72
Drugie czytanie: Rz  15, 4-9
Ewangelia: Mt 3, 1-12

Drugie czytanie  (Rz 13, 11 – 14)
Bracia: Rozumiejcie chwilę obecną: teraz 
nadeszła dla was godzina powstania ze snu. 
Teraz bowiem zbawienie jest bliżej nas niż 
wtedy, gdyśmy uwierzyli. Noc się posunę-
ła, a przybliżył się dzień. Odrzućmy więc 
uczynki ciemności, a przyobleczmy się w 
zbroję światła. Żyjmy przyzwoicie jak w 
jasny dzień: nie w hulankach i pijatykach, 
nie w rozpuście i wyuzdaniu, nie w kłótni i 
zazdrości. Ale przyobleczcie się w Pana Je-
zusa Chrystusa i nie troszczcie się zbytnio o 
ciało, dogadzając żądzom.

Alleluja, Alleluja, Alleluja
Okaż nam, Panie, łaskę swoją,
i daj nam swoje zbawienie.
Alleluja, Alleluja, Alleluja

Ps 122
Ref.: Idźmy z radością na spotkanie Pana.
Ucieszyłem się, gdy mi powiedziano: *
«Pójdziemy do domu Pana».
Już stoją nasze stopy *
w twoich bramach, Jeruzalem.
Ref.: Idźmy z radością na spotkanie Pana.
Tam wstępują pokolenia Pańskie, *
aby zgodnie z prawem Izraela wielbić imię Pana.
Tam ustawiono trony sędziowskie, *
trony domu Dawida.
Ref.: Idźmy z radością na spotkanie Pana.
Proście o pokój dla Jeruzalem: *
Niech żyją w pokoju, którzy cię miłują.
Niech pokój panuje w twych murach, *
a pomyślność w twoich pałacach.
Ref.: Idźmy z radością na spotkanie Pana.
Ze względu na braci moich i przyjaciół *
będę wołał: «Pokój z tobą».
Ze względu na dom Pana, Boga naszego, *
modlę się o dobro dla ciebie.

Ewangelia (Mt 24, 37-44) 
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jak 
było za dni Noego, tak będzie z przyjściem 
Syna Człowieczego. Albowiem jak w czasie 
przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż 
wydawali aż do dnia, kiedy Noe wszedł do 
arki, i nie spostrzegli się, że przyszedł po-
top i pochłonął wszystkich, tak również 
będzie z przyjściem Syna Człowieczego. 
Wtedy dwóch będzie w polu: jeden będzie 
wzięty, drugi zostawiony. Dwie będą mleć 
na żarnach: jedna będzie wzięta, druga zo-
stawiona. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, 
w którym dniu Pan wasz przyjdzie. A to 
rozumiejcie: Gdyby gospodarz wiedział, o 
której porze nocy złodziej ma przyjść, na 
pewno by czuwał i nie pozwoliłby włamać 
się do swego domu. Dlatego i wy bądźcie 
gotowi, bo w chwili, której się nie domyśla-
cie, Syn Człowieczy przyjdzie».



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 w poprzednią niedzielę 
wyniosła £1117.67, wszystkim serdecznie dzię-
kujemy 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

Kalendarz liturgiczny
30 listopada (środa):
Święto św. Andrzeja Apostoła
1 grudnia (czwartek) u jezuitów patronów prowincji:
Wsp. św. Edmunda Camipona, Roberta South-
wella i towarzyszy, męczenników
3 grudnia (sobota) u jezuitów:
Święto św. Franciszka Ksawerego

Msze święte po polsku 
w każdą niedzielę:

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

RORATY – od pon do pt 6.30 (kaplica)
– sobota 7.00 w kościele

warsztaty muzyczne pro-
wadzone przez P. Bębenka, H. Kowalskiego  
i P. Pałkę odbędą się 13 – 15.1.17 w naszym ko-
ściele. Zapisy do 3.1 u Justyny Masłowskiej: ju-
stys.maslowska@gmail.com lub Rafała Pratko: 
pratko@wp.pl. Koszt udziału w warsztatach £30. 
Bieżące informacje na facebookowej stronie wy-
darzenia: „Warsztaty Muzyki Liturgicznej UK”.

wieczór uwielbienia  
na początek adwentu odbędzie się w naszym 
kościele w poniedziałek 28.11 o godzinie 19.30. 
Zapraszamy wszystkich do wspólnej modlitwy 
i dziękczynienia za to, że Bóg chciał stać się 
człowiekiem. Chcemy oddać Bogu chwałę przez 
Adorację Najświętszego Sakramentu, wspólny 
śpiew i rozważanie Słowa Bożego.

paczki świąteczne (dla ubogich i wielodzietnych rodzin oraz osób bezdom-
nych, z Kuchni Charytatywnej oo. franciszkanów we Wrocławiu). Można przygotować paczki 
wielkości pudełka po butach, owinąć je w świąteczny papier i napisać dla kogo przeznaczona jest 
paczka – chłopiec, dziewczynka (zaznaczając wiek dziecka), kobieta lub mężczyzna. Do środka 
można włożyć: dla osoby bezdomnej np. skrapety, bieliznę, przybory toaletowe itp.; dla dziecka 
np. słodycze, zabawki itp. Prosimy nie wkładać owoców. Zbiórki paczek w niedzielę 27.11  i  4.12 
po Mszach św. Więcej informacji: michalarchaniol@hotmail.com; lub tel. 07540 097912 (Artur).

Rozpoczynamy Adwent. Prawdopodobnie większość z nas, którzy czytamy ten tekst, niejeden 
adwent – czas przygotowania do świąt Bożego Narodzenia – ma już za sobą. Pewnie mamy lep-
sze i gorsze wspomnienia, może pamiętamy jak w dzieciństwie deklarowaliśmy się, że czegoś 
w adwencie zaniechamy lub wstrzymamy się od czegoś. Pamiętamy postanowienia typu: nie 
będę jeść słodyczy, dokuczał siostrze, albo kłamał. Postanowienie, że czegoś robił nie będę nie 
koniecznie musi być najlepsze. Adwent to czas, kiedy spoglądamy na historię świata, historę 
Świętej Rodziny, bo przygotowujemy się do świętowania wielkiej akcji Pana Boga. Wydarzenie, 
kiedy Pan Bóg posłał swojego Syna, aby stał się człowiekiem, to jedno, wielkie „robienie cze-
goś’’. Syn Boży, na którego przyjście czekamy, stał się człowiekiem z troski o nas. Stał się nam 
bliski, abyśmy mogli Go bardziej poznać.  

Niech ten czas przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia będzie czasem aktywnym. Nieko-
niecznie nasza aktywność musi opierać się na sprzątaniu i zakupach, bo i Pan Jezus przyszedł 
na świat w niezbyt dobrze przygotowanych warunkach. Niech będzie to czas poznawania Jego 
troski o świat, Jego troski o ludzi. Każdy z nas, który poznał Chrystusa, jest zaproszony, by być 
Jego sługą i przyjacielem, a nie konsumentem Jego obecności. Dlatego proponuję „adwentową 
troskę” – małe proste pudełko, które może nam przypominać, że tak jak ponad 2000 lat temu 
Józef i Maryja byli potrzebujący i znaleźli schronienie, tak i dziś wokół nas są święte rodziny, są 
prości ludzie, potrzebujący okrucha dobroci, odrobiny życzliwości. Niech nasza troska będzie 
troską o drugiego człowieka, który ma mniej niż ja.

o. Mateusz Konopiński SJ pierwszy piątek miesiąca 
Adoracja Najświętszego Sakramentu  od  10:30 
do 20:00. Msze święte w języku angielskim 10:00  
i 18:30. Po mszy wieczornej Godzina Święta w cza-
sie, której będzie możliwość spowiedzi w języku pol-
skim i angielskim. 

nadzwyczajni szafarze 
Najświętszego Sakramentu, którzy pełnią tę po-
sługę zaproszeni są na Mszę św. i spotkanie w 
czwartek, 1.12 o godz. 19.30 do małej kaplicy.

opłatki i kalendarze
Od niedzieli 4.12 będzie można nabyć opłatki świąteczne i kalendarze na przyszły rok. Dochód 
ze sprzedaży zostanie przeznaczony na zakup sprzętu multimedialnego oraz innych rzeczy zwią-
zanych z duszpasterstwem dzieci i rodzin. 

zmiana tajemnic różańca 
dziś po Mszy św. wieczornej.

roraty Po raz pierwszy w naszym duszpasterstwie chcemy Was zaprosić do codzien-
nego uczestnictwa w porannych Mszach świętch roratnich. Będą się one odbywały od ponie-
działku do piątku o godz. 6.30 w kaplicy (wejście od zakrystii), a w soboty o 7.00 w kościele. 
Po sobotnich roratach tradycyjnie zapraszamy na wspólne śniadanie. Przyjmujemy intencje 
mszalne na ten wyjątkowy czas. 

spotkanie mikołajkowe dla dzieci odbędzie się w sobotę 3.12 od go-
dziny 14 do godziny 16.00 w domu parafialnym. Zapraszamy wszystkie dzieci do wspólnej 
zabawy i spotkania z bardzo specjalnym gościem!


