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Maryja #gotowa#do#podjecia#misji

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia  
Najświętszej Maryi Panny

LITURGIA SŁOWA
Pierwsze Czytanie (Rdz 3, 9-15)
Gdy Adam zjadł owoc z drzewa zakazanego, 
Pan Bóg zawołał na niego i zapytał go: „Gdzie 
jesteś?” On odpowiedział: „Usłyszałem Twój 
głos w ogrodzie, przestraszyłem się, bo je-
stem nagi, i ukryłem się”. Rzekł Bóg: „Któż 
ci powiedział, że jesteś nagi? Czy może zja-
dłeś z drzewa, z którego ci zakazałem jeść?” 
Mężczyzna odpowiedział: „Niewiasta, którą 
postawiłeś przy mnie, dała mi owoc z tego 
drzewa i zjadłem”. Wtedy Pan Bóg rzekł do 
niewiasty: „Dlaczego to uczyniłaś?” Niewia-
sta odpowiedziała: „Wąż mnie zwiódł i zja-
dłam”. Wtedy Pan Bóg rzekł do węża: „Po-
nieważ to uczyniłeś, bądź przeklęty wśród 
wszystkich zwierząt domowych i polnych; 
na brzuchu będziesz się czołgał i proch bę-
dziesz jadł po wszystkie dni twego istnie-
nia. Wprowadzam nieprzyjaźń między cie-
bie a niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje 
a potomstwo jej: ono zmiażdży ci głowę, a 
ty zmiażdżysz mu piętę”.

Drugie czytanie  (Rz 15, 4-9)
Bracia: To, co niegdyś zostało napisane, 
napisane zostało dla naszego pouczenia, 
abyśmy dzięki cierpliwości i pociesze, 
jaką niosą Pisma, podtrzymywali nadzie-
ję. A Bóg, który daje cierpliwość i pocie-
chę, niech sprawi, abyście wzorem Chry-
stusa te same uczucia żywili do siebie i 
zgodnie jednymi ustami wielbili Boga 
i Ojca Pana naszego, Jezusa Chrystusa. 
Dlatego przygarniajcie siebie nawzajem, 
bo i Chrystus przygarnął was ku chwale 
Boga. Mówię bowiem: Chrystus stał się 
sługą obrzezanych dla okazania wierno-
ści Boga i potwierdzenia przez to 

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan 
z Tobą, błogosławionaś Ty między 
niewiastami.

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Ewangelia (Łk 1, 26-38)
Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Ga-
lilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślu-
bionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Da-
wida; a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł 
wszedł do Niej i rzekł: „Bądź pozdrowiona, 
pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona je-
steś między niewiastami”. Ona zmiesza-
ła się na te słowa i rozważała, co miałoby 
znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł 
do Niej: „Nie bój się, Maryjo, znalazłaś 
bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i po-
rodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. 
Będzie On wielki i będzie nazwany Synem 
Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego 
praojca, Dawida. Będzie panował nad do-
mem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu 
nie będzie końca”. Na to Maryja rzekła do 
anioła: „Jakże się to stanie, skoro nie znam 
męża?” Anioł Jej odpowiedział: „Duch 
Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższe-
go osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się 
narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A 
oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczę-
ła w swej starości syna i jest już w szóstym 
miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. 
Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwe-
go”. Na to rzekła Maryja: „Oto Ja służebnica 
Pańska, niech Mi się stanie według twego 
słowa!” Wtedy odszedł od Niej anioł.

Psalm: Ps 122

Śpiewajcie Panu, bo uczynił cuda.

obietnic danych ojcom oraz po to, żeby 
poganie za okazane sobie miłosierdzie 
uwielbili Boga, jak napisano: „Dlatego 
oddawać Ci będę cześć między poganami 
i śpiewać imieniu Twojemu”.



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

Kolekta w poprzednią niedzielę wyniosła 
£ 2,877.48 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

poniedziałek 9:00–10:30
piątek 17:45–18:45
Intencje mszalne można zamawiać po 
każdej Mszy św.   

Kancelaria parafialna

o. Bogdan Leśniak SJ 

Pomoc Psychologiczna

Pani Agata Peliksza, psychoterapeuta 
stażysta, prowadzi dyżur w środy 17:00-
21:00 w domu parafialnym. Spotkanie 
tylko po umówieniu telefonicznym. 
Szczegółowe informacje: 07933 283373

Roraty
od poniedziałku po raz kolejny chcemy 
Was zaprosić do codziennego uczestnic-
twa w porannych Mszach świętych rorat-
nich. Będą się one odbywały  od ponie-
działku do piątku o godz. 6:15 w kaplicy 
(wejście od zakrystii), a w soboty o 7:00 w 
kościele. Po sobotnich roratach tradycyj-
nie zapraszamy na wspólne śniadanie. 

Opłatki, kalendarze i coś eko

Przy wejściu do kościoła można nabyć 
opłatki świąteczne i kalendarze na przy-
szły rok. W ramach troski o ziemię  jest 
również możliwość zaopatrzenia się w 
butelki i torby wielorazowego użytku, 
przygotowane specjalnie z myślą o na-
szej wspólnocie parafialnej.   

Strefa młodych
W niedzielę 1.12 zapraszamy na pierw-
sze spotkanie Strefy Młodych, czyli osób 
między 18 a 35 rokiem życia, które odbę-
dzie się po Mszy św. wieczornej. Mamy 
nadzieję, że takie spotkania pozwolą 
nam lepiej się poznać i stworzyć nową 
przestrzeń do wymiany doświadczeń i 
spędzania czasu. 

24 listopada w godzinach nocnych 
spaliły się zabudowania gospodarcze 
moich rodziców. W kompleksowym 
budynku znajdowało się wiele łatwo-
palnych materiałów: siano, słoma, 
zboże, środki chemiczne oraz maszy-
ny rolnicze. Pożar objął błyskawicznie 
cały obiekt i strawił go doszczętnie. 
Udało się uratować bydło, a co najważ-
niejsze nikt z mojej rodziny nie ucier-
piał! W imieniu całej mojej rodziny z 
serca Wam dziękuję za modlitwę, sło-
wa wsparcia i za okazaną nam pomoc 
materialną. W najbliższym tygodniu 
odprawię za Was Mszę św. oraz zapew-
niam o pamięci w moich modlitwach.

Drodzy Przyjaciele 
z parafii św. Ignacego 
na Stamford Hill!

Wspólnota u Przyjaciela
w ramach poniedziałkowych spotkań 
modlitewnych o godz. 19:30 zaprasza na 
cykl konferencji poświęconych rachun-
kowi sumienia, czyli dobremu przygo-
towaniu do Sakramentu Pokuty i Pojed-
nania. Wspólnota spotyka się w każdy 
poniedziałek w Domu Parafialnym. 

Spotkanie wolontariuszy
Doroczne spotkanie wolontariuszy, do-
broczyńców i przyjaciół naszego duszpa-
sterstwa odbędzie się w sobotę 1.02.2020 
o godzinie 18:00. Zarezerwujcie ten czas 
na wspólne świętowanie.

Zachęcamy do wewnętrznej wrażliwości 
i zaangażowania w akcję adwentową, 
która ma na celu rozwijanie w nas ducha 
modlitwy i służby. Mamy nadzieję, że 
przygotowane przez nas karty pomogą 
Wam w codziennym rachunku sumienia 
z wrażliwości i w przygotowaniach do 
Świąt Bożego Narodzenia.

Droga do Betlejem

Kurs przedmałżeński
W roku 2019/2020 odbędzie się jedna edy-
cja kursu przedmałżeńskiego w języku 
polskim. Kurs rozpoczniemy się w ostat-
nią niedzielę stycznia 26.01.2020, będzie 
to 6 spotkań po 3 godz. w niedziele od godz. 
10.00 do 13.00. Kurs odbędzie się, jeśli 
zapiszą się na niego przynajmniej 4 pary, 
prowadzony jest metodą warsztatową.

W dzisiejszą niedzielę będzie zbierana 
druga kolekta, która zostanie przezna-
czona  na wsparcie rodziny o. Bogda-
na. Dziękujmy za pomoc.

Sprzątanie Kościoła
w piątek 20.12 o godz. 20:00 zapraszamy 
wszystkich na po remontowe i przed-
świąteczne sprzątanie naszego kościoła. 
Zapraszamy do włączenia się w dbanie o 
wspólne dobro.

Nabożeństwo pojednania
Adwentowe nabożeństwo pojednania 
odbędzie się  w czwartek 19.12 o godz. 
19:30.


