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„Niech cię Pan błogosławi i strzeże. Niech 
Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą, niech 
cię obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku tobie 
swoje oblicze i niech cię obdarzy pokojem”

MARYJA MATKA BOGA

Liturgia Słowa
Pierwsze Czytanie (Lb 6 ,  22 - 27)
Pan mówił do Mojżesza tymi słowami: «Po-
wiedz Aaronowi i jego synom: tak oto ma-
cie błogosławić synom Izraela. Powiecie im: 
„Niech cię Pan błogosławi i strzeże. Niech 
Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą, niech 
cię obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku tobie 
swoje oblicze i niech cię obdarzy pokojem”. 
Tak będą wzywać imienia mojego nad syna-
mi Izraela, a Ja im będę błogosławił».

Czytania na następną niedzielę
Uroczystość Objawienia Pańskiego
Pierwsze czytanie: Iz 60, 1-6
Psalm: Ps 72
Drugie czytanie: Ef 3, 2-3. 5-6
Ewangelia: Mt 2, 1-12

Drugie czytanie  (Ga 4, 4 – 7)
Bracia: Gdy nadeszła pełnia czasu, Bóg ze-
słał swojego Syna, zrodzonego z niewia-
sty, zrodzonego pod Prawem, aby wyku-
pił tych, którzy podlegali Prawu, abyśmy 
mogli otrzymać przybrane synostwo. Na 
dowód tego, że jesteście synami, Bóg wy-
słał do serc naszych Ducha Syna swego, 
który woła: «Abba, Ojcze». A zatem nie 
jesteś już niewolnikiem, lecz synem. Jeże-
li zaś synem, to i dziedzicem z woli Bożej.

Alleluja, Alleluja, Alleluja
Wielokrotnie przemawiał niegdyś Bóg do 
ojców przez proroków, a w tych ostatecz-
nych dniach przemówił do nas przez Syna.
Alleluja, Alleluja, Alleluja

Ps 67
Ref.: Bóg miłosierny niech nam błogosławi.

Niech Bóg się zmiłuje nad nami 
i nam błogosławi; 
niech nam ukaże pogodne oblicze.
Aby na ziemi znano Jego drogę, 
Jego zbawienie wśród wszystkich narodów.

Ref.: Bóg miłosierny niech nam błogosławi.

Niech się narody cieszą i weselą, 
że rządzisz ludami sprawiedliwie, 
i kierujesz narodami na ziemi.
Niechaj nam Bóg błogosławi, 
niech się Go boją wszystkie krańce ziemi.

Ref.: Bóg miłosierny niech nam błogosławi.

Ewangelia (Łk 2, 16-21) 
Pasterze pospiesznie udali się do Betlejem 
i znaleźli Maryję, Józefa i Niemowlę, leżą-
ce w żłobie. Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli o 
tym, co im zostało objawione o tym Dzie-
cięciu. A wszyscy, którzy to słyszeli, dziwili 
się temu, co im pasterze opowiadali. Lecz 
Maryja zachowywała wszystkie te sprawy 
i rozważała je w swoim sercu. A pasterze 
wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za 
wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to 
było powiedziane. Gdy nadszedł dzień 
ósmy i należało obrzezać Dziecię, nadano 
Mu imię Jezus, którym Je nazwał anioł, za-
nim się poczęło w łonie Matki.



adwentowe troski można przynosić do zakrystii po każdej Mszy św. w języku 
polskim. Dziękujemy za Wasze zaangażowanie! 

wieczór międzynarodowy W sobotę 7 stycznia zapraszamy wszyst-
kich na międzynarodowe spotkanie, które mamy nadzieję, będzie dobrą okazją do wspólnego 
śpiewania kolęd i dzielenia się świątecznymi tradycjami kulinarnymi. Prosimy przynieść ze 
sobą coś na wspólny stół. 

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

Kolekty Kolekta 18.12 wyniosła £892,72 na 
potrzeby rekolekcji adwentowych zebraliśmy 
£562. Kolekta świąteczna wyniosła £5758.82, w 
tym na polskiej Mszy św. zebraliśmy £1001.80, 
wszystkim serdecznie dziękujemy za złożone 
ofiary.

Msze święte po polsku 
w każdą niedzielę:

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

POMOC PRAWNA możliwa jest do 
uzyskania w każdy poniedziałek od godz.10.00 
– 11.00 pod numerem telefonu 02032870344. 
Pomoc jest bezpłatna.

Kto by pomyślał, że 1 stycznia 2017 roku tak szybko nadejdzie! Choć może to się wydawać 
nierealne, to właśnie pożeganliśmy rok 2016. Czas ten sprzyja refleksji nad przeszłością oraz 
snuciem planów i marzeń na przyszłość. Zapewne wielu z nas wczoraj wspominało to, co się 
wydarzyło. Dziękowaliśmy za zdrowie, Boże błogosławieństwo oraz inne otrzymane łaski. Być 
może udało nam się przeprosić za nasze słabości, brak życzliwości, brak zaufania Bogu i za 
inne potknięcia. Prawdopodobnie są wśród nas i tacy, dla których rok 2016 był czasem próby 
wiary, rokiem braku nadziei, choroby i wielu innych zmagań. I jeśli nawet kończymy ten rok 
ze smutnym bilansem, to jako chrześcijanie możemy patrzeć na przysłość zawsze z nadzieją. 
Przed nami Nowy Rok czyli szansa na nowe, ciekawe i piękne życie. Nie oglądajmy się już za 
siebie, nie koncentrujmy się na tym, co było niedoskonałe, ale spójrzmy odważnie i z nadzieją 
w przyszłość. Powierzmy Jezusowi trudne sytuacje naszego życia, aby On mógł w nich działać 
z mocą i je przemieniać. 
Myślę, że słowa z dzisiejszego pierwszego czytania z Księgi Liczb: „Niech cię Pan błogosławi 
i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą, niech cię obdarzy swą łaską. Niech 
zwróci ku tobie swoje oblicze i niech cię obdarzy pokojem”, są genialną kwintesencją chrześci-
jańskich życzeń na tę okoliczność. W duchu powyższych słów, my duszpasterze, z całego serca 
życzymy Wam, aby ten Nowy Rok był czasem obfitującym w łaski Pana oraz pełen dobroci, 
miłości, miłosierdzia, pokoju i radości. Niech się tak stanie!

duszpasterze

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 
posługę zaproszeni są na Mszę św. i spotkanie 
w czwartek, 5.1 o godz. 19.30 do małej kaplicy.

kalendarze Przy wejściu do kościoła można nabyć kalendarze. Dochód ze sprzedaży 
zostanie przeznaczony na zakup sprzętu multimedialnego oraz innych rzeczy związanych z dusz-
pasterstwem dzieci i rodzin. 

wizyta duszpasterska Wszyscy, którzy chcą odwiedzin duszpasterskich  
proszeni są o wypełnienie formularza znajdującego sie z tyłu kościoła i zgłoszenie się bezpośrednio 
po mszy w zakrystii u duszpasterza. Aby ustalić datę i godzinę spotkania, lub jeśli termin wizyty nie 
jest bardzo istotny, prosimy o wypełnienie formularza znajdującego sie z tyłu kościoła i wrzucenie 
go do koszyka, wówczas skontaktujemy się i umówimy spotkanie. Jeśli mieszkacie w pobliżu przyja-
ciół, znajomych, którzy również chcą przyjąć księdza, to spróbujcie uzgodnić wspólny termin. Ufamy, 
że ułatwi to poruszanie się po rozległym terenie parafii. W miarę możliwości pragniemy odwiedzić 
Was wszystkich. Prosimy jednak o wyrozumiałość i cierpliwość, ponieważ, jak sami wiecie, w naszym 
duszpasterstwie wciąż przybywa inicjatyw i często niełatwo znaleźć dogodny termin. Chcemy, aby 
wizyta duszpasterza w Waszych domach była okazją do wspólnej modlitwy, rozmowy i błogosławień-
stwa miejsca zamieszkania.

Kalendarz liturgiczny
2 stycznia (poniedziałek):
Wsp. św Bazylego Wielkiego i Grzegorza z Naz-
janzu, biskupów i doktorów kościoła
3 stycznia (wtorek):
Uroczystość Najświętszego Imienia Jezus
8 stycznia (niedziela):
Uroczystość Objawienia Pańskiego

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”.

„wspólnota u przyjaciela”  
w poniedziałek (2.1) o godz. 19:30, spotkanie 
bedzie miało charakter świąteczny.

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.

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.

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

rada duszpasterstwa 
odbędzie się 3 stycznia o 19.30. Wszelkie su-
gestie są mile widziane. Można je przekazywać 
drogą elektroniczną bądź bezpośrednio do dusz-
pasterzy. 


