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Chrystus przychodzący na świat 
pragnie bliskości z człowiekiem, nie 
wywyższa się, nie buduje dystansu.

TEN, KTÓRY 
PRZYCHODZI

Liturgia Słowa
Pierwsze Czytanie (Iz 35 ,  1-6. 10)
Niech się rozweseli pustynia i spieczona zie-
mia, niech się raduje step i niech rozkwitnie!
Niech wyda kwiaty jak lilie polne, niech 
się rozraduje także skacząc i wykrzykując 
z uciechy. Chwałą Libanu ją obdarzono, 
ozdobą Karmelu i Saronu. Oni zobaczą 
chwałę Pana, wspaniałość naszego Boga. 
Pokrzepcie ręce osłabłe, wzmocnijcie ko-
lana omdlałe! Powiedzcie małodusznym: 
«Odwagi! Nie bójcie się! Oto wasz Bóg, oto 
pomsta; przychodzi Boża odpłata; On sam 
przychodzi, aby was zbawić». Wtedy przej-
rzą oczy niewidomych i uszy głuchych się 
otworzą. Wtedy chromy wyskoczy jak jeleń
i język niemych wesoło krzyknie. I odkupie-
ni przez Pana powrócą. Przybędą na Syjon 
z radosnym śpiewem, ze szczęściem wiecz-
nym na twarzach. Osiągną radość i szczę-
ście, ustąpi smutek i wzdychanie.

Czytania na następną niedzielę
Czwarta Niedziela Adwentu, Rok A
Pierwsze czytanie: Iz 7, 10-14
Psalm: Ps 24
Drugie czytanie: Rz 1, 1-7
Ewangelia: Mt 1, 18-24

Drugie czytanie  (Jk 5, 7 – 10)
Trwajcie cierpliwie, bracia, aż do przyjścia 
Pana. Oto rolnik czeka wytrwale na cenny 
plon ziemi, dopóki nie spadnie deszcz wcze-
sny i późny. Tak i wy bądźcie cierpliwi i umac-

Alleluja, Alleluja, Alleluja
Duch Pański nade mną,
posłał mnie głosić dobrą nowinę ubogim.
Alleluja, Alleluja, Alleluja

Ps 146
Ref.: Przybądź, o Panie, aby nas wybawić.
Bóg dochowuje wierności na wieki, *
uciśnionym wymierza sprawiedliwość,
Chlebem karmi głodnych, *
wypuszcza na wolność więźniów.
Ref.: Przybądź, o Panie, aby nas wybawić.
Pan przywraca wzrok ociemniałym, *
Pan dźwiga poniżonych.
Pan kocha sprawiedliwych, *
Pan strzeże przybyszów.
Ref.: Przybądź, o Panie, aby nas wybawić.
Ochrania sierotę i wdowę, *
lecz występnych kieruje na bezdroża.
Pan króluje na wieki, *
Bóg twój, Syjonie, przez pokolenia.

Ewangelia (Mt 11, 2-11) 
Gdy Jan usłyszał w więzieniu o czynach 
Chrystusa, posłał swoich uczniów z za-
pytaniem: «Czy Ty jesteś Tym, który ma 
przyjść, czy też innego mamy oczekiwać?» 
Jezus im odpowiedział: «Idźcie i oznajmij-
cie Janowi to, co słyszycie i na co patrzycie: 
niewidomi wzrok odzyskują, chromi cho-
dzą, trędowaci doznają oczyszczenia, głusi 
słyszą, umarli zmartwychwstają, ubogim 
głosi się Ewangelię. A błogosławiony jest 
ten, kto we Mnie nie zwątpi». Gdy oni od-
chodzili, Jezus zaczął mówić do tłumów o 
Janie: «Coście wyszli oglądać na pustyni? 
Trzcinę kołyszącą się na wietrze? Ale co-
ście wyszli zobaczyć? Człowieka w miękkie 
szaty ubranego? Oto w domach królew-
skich są ci, którzy miękkie szaty noszą. Po 
coście więc wyszli? Proroka zobaczyć? Tak, 
powiadam wam, nawet więcej niż proroka. 
On jest tym, o którym napisano: Oto Ja po-
syłam mego wysłańca przed Tobą, aby Ci 
przygotował drogę. Zaprawdę powiadam 
wam: Między narodzonymi z niewiast nie 
powstał większy od Jana Chrzciciela. Lecz 
najmniejszy w królestwie niebieskim więk-
szy jest niż on».

niajcie serca wasze, bo przyjście Pana jest już 
bliskie. Nie uskarżajcie się, bracia, jeden na 
drugiego, byście nie popadli pod sąd. Oto 
sędzia stoi przed drzwiami. Za przykład wy-
trwałości i cierpliwości weźcie, bracia, pro-
roków, którzy przemawiali w imię Pańskie.



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 £937.75, 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

róża różańca 
Rodziców za Dzieci będzie miała Mszę świętą  
w Małej Kaplicy w czwartek 15.12 o godz. 19.30.

Kalendarz liturgiczny
13 grudnia (wtorek):
Wsp. św Łucji dziewicy i męczennicy
14 grudnia (środa):
Wsp. św Jana od Krzyża, kapłana i doktora Kościoła

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”.

adoracja Najświętszego Sakramentu  
w piątek w naszym kościele od 10:30 do 11:30 i od 
19:00 do 20:00. Zapraszamy!

„wspólnota u przyjaciela”  
w poniedziałek (12.12) o godz. 19:30, rozważanie 
Słowa i modlitwa w Domu Parafialnym.

Kiedy przypominamy sobie biblijne wydarzenie narodzin Jezusa Chrystusa, widzimy jego 
niezwykłą prostotę. Właściwie można powiedzieć, że bardzo łatwo było przeoczyć narodziny 
Zbawiciela. Kiedy czytamy dzisiejszą Ewangelię uderzające może być to, że nawet Jan Chrzcie-
ciel miał wątpliwości czy Jezus jest rzeczywiście Synem Bożym. Uwięziony Jan wysyła więc 
posłańców, aby zapytać Jezusa, czy rzeczywiście jest On tym, na którego czeka całe stworzenie. 
W odpowiedzi słyszy nie tylko potwierdzenie, ale otrzymuje świadectwo o Jezusie. 

W czasie Adwentu szykujemy się na przyjście Jezusa. Jednocześnie warto siebie pytać, na ja-
kiego Zbawiciela czekam? Czy jest On tym, który ma mnie wybawić z moich problemów i 
trudności? Czy dam wiarę Jego posłannictwu dopiero wówczas, kiedy moje życie będzie bez-
pieczne, spokojne i beztroskie? Czy wierzę w Boga, który jest od realizacji moich życzeń, czy 
raczej wierzę w Boga, który posłał swego Syna, aby dać mi życie wieczne? Wówczas, mimo 
wielu trudności i niedogodności, z każdym dniem mogę sobie uświadamiać, że jestem bliżej 
wieczności, która jest wolna od zawiści i problemów. Możliwe, że kiedy zafascynuje nas życie 
wieczne z Bogiem, zaczniemy doświadczać prawdziwej radości trzeciej niedzieli Adwentu. Nie 
czekamy już bowiem na Boże Narodzenie 25 grudnia, ale zaczniemy czekać na takie doświad-
czenie Bożej miłości, które kieruje naszą całą uwagę, nasze emocje i pragnienia do wieczności. 
Jest to doświadczenie wyciągania nas z naszej rzeczywistości w rzeczywistość Bożej obecności. 
Ona przenika nasze serca przenika wszystko, z czym się mierzymy, aby tym bardziej być obec-
nymi w świecie, w którym miłość, prawdziwa radość i życzliwość są coraz bardziej deficytowe 
i dlatego tym bardziej jesteśmy temu światu potrzebni.

o. Mateusz Konopiński SJ

opłatki i kalendarze
Od dziś można nabyć opłatki świąteczne i kalendarze na przyszły rok. Dochód ze sprzedaży 
zostanie przeznaczony na zakup sprzętu multimedialnego oraz innych rzeczy związanych z dusz-
pasterstwem dzieci i rodzin. 

adwentowy dzień skupienia prowadzony przez o. Piotra Szymań-
skiego – jezuitę, który jest mistrzem nowicjatu w Polsce, odbędzie się w sobotę 17 grudnia. Jest 
to nowa forma rekolekcji adwentowych, do której chcemy zaprosić Was i Waszych znajomych. 
Nasze spotkanie rozpocznie się o godz. 16.00 i potrwa do około godziny 19.00. W czasie spo-
tkania planowany jest czas na konferencje, osobistą i wspólnotową modlitwę oraz czas wspólny  
przy kawie i herbacie. Zapewniamy zajęcia i opiekę dla dzieci. Zapraszamy!

możliwość spowiedzi
12.12 godz. 19.30

Nabożeństwo pojednania w j. angielskim  
z możliwością spowiedzi po polsku.

19.12 godz. 19:30 
Nabożeństwo pojednania w j. polskim.

24.12 godz. 10.30 -11.30
W dniach 25 i 26.12 nie będzie możliwości  
spowiedzi przed Mszami św. w j. polskim.

roraty Zapraszamy Was do codziennego uczestnictwa w porannych Mszach świętych 
roratnich. Odbywają się one od poniedziałku 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. 

dziękujemy
za pomoc w sprzątaniu kościoła tym, którzy  
w miniony piątek brali w nim udział. Zaprasza-
my do udziału w tej posłudze dla naszej Wspól-
noty Parafialnej.

okres świąteczny W Wigilię Bożego Narodzenia zapraszamy na Pasterkę w 
języku angielskim o północy. W niedzielę 25 grudnia zapraszamy na Msze św. tylko o godz. 
13.30.W poniedziałek 26.12 Msza św. w języku polskim o godz. 12.00. 1 stycznia Msze św. po 
polsku odprawimy według niedzielnego porządku. 


