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III Niedziela Adwentu, Rok A

LITURGIA SŁOWA

Pierwsze Czytanie (Iz 35, 1-6a. 10)
Niech się rozweselą pustynia i spieczona 
ziemia, niech się raduje step i niech roz-
kwitnie! Niech wyda kwiaty jak lilie polne, 
niech się rozraduje, skacząc i wykrzykując 
z uciechy. Chwałą Libanu ją obdarzono, 
ozdobą Karmelu i Szaronu. 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, by was zbawić». Wtedy przej-
rzą oczy niewidomych i uszy głuchych się 
otworzą. Wtedy chromy wyskoczy jak jeleń 
i język niemych wesoło wykrzyknie. Od-
kupieni przez Pana powrócą, przybędą na 
Syjon z radosnym śpiewem, ze szczęściem 
wiecznym na czołach; osiągną radość i 
szczęście, ustąpi smutek i wzdychanie.

Drugie czytanie  (Jk 5, 7-10)
Trwajcie cierpliwie, bracia, aż do przyj-
ścia Pana. Oto rolnik czeka wytrwale na 
cenny plon ziemi, dopóki nie spadnie 
deszcz wczesny i późny. Tak i wy bądźcie 
cierpliwi i umacniajcie serca wasze, bo 
przyjście Pana jest już bliskie. Nie uskar-
żajcie się, bracia, jeden na drugiego, by-
ście nie podpadli pod sąd. Oto Sędzia stoi 
przed drzwiami. Za przykład wytrwałości 
i cierpliwości weźcie, bracia, proroków, 
którzy przemawiali w imię Pańskie.

CZYTANIA NA NASTĘPNĄ NIEDZIELĘ

IV Niedziela Adwentu – Rok A 
I czytanie: Iz 7, 10-14
Psalm: Ps 24
II czytanie: Rz 1, 1-7
Ewangelia: Łk Mt 1, 18-24

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Duch Pański nade mną, posłał mnie, 
abym głosił dobrą nowinę ubogim.

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Ewangelia (Łk 1, 26-38)
Gdy Jan usłyszał w więzieniu o czynach 
Chrystusa, posłał swoich uczniów z zapyta-
niem: «Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, 
czy też innego mamy oczekiwać?» Jezus im 
odpowiedział: «Idźcie i oznajmijcie Janowi 
to, co słyszycie i na co patrzycie: niewido-
mi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trę-
dowaci zostają oczyszczeni, głusi słyszą, 
umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się 
Ewangelię. A błogosławiony jest ten, kto 
nie zwątpi we Mnie». Gdy oni odchodzili, 
Jezus zaczął mówić do tłumów o Janie: «Co 
wyszliście obejrzeć na pustyni? Trzcinę ko-
łyszącą się na wietrze? Ale co wyszliście zo-
baczyć? Człowieka w miękkie szaty ubrane-
go? Oto w domach królewskich są ci, którzy 
miękkie szaty noszą. Po co więc wyszliście? 
Zobaczyć proroka? Tak, powiadam wam, 
nawet więcej niż proroka. On jest tym, o 
którym napisano: „Oto Ja posyłam mego 
wysłańca przed Tobą, aby przygotował Ci 
drogę”. Zaprawdę, powiadam wam: Między 
narodzonymi z niewiast nie powstał więk-
szy od Jana Chrzciciela. Lecz najmniejszy 
w królestwie niebieskim większy jest niż 
on».

Psalm: Ps 146

Przybądź, o Panie, aby nas wybawić.



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 
£ 2,881.01 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

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

zapraszamy do codziennego uczest-
nictwa w porannych Mszach świętych 
roratnich, które odbywają się  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. 

II kolekta
zbierana w ubiegłą niedzielę kolekta 
przeznaczona na wsparcie rodziny 
o. Bogdana wyniosła £ 3,665.00. 

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.   

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.

Kurs przedmałżeński
W roku 2019/2020 odbędzie się jedna edy-
cja kursu przedmałżeńskiego w języku 
polskim. Kurs rozpoczniemy w ostatnią 
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.

Sprzątanie Kościoła
w piątek 20.12 o godz. 20:00 zapraszamy 
wszystkich na poremontowe 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.

o. Michał Karnawalski SJ 

Czy moje przygotowanie do Bożego 
Narodzenia jest nacechowane cha-
osem? Czy, tak naprawdę, ciężko mi 
usiąść spokojnie przed Panem i po-
dzielić się tym, co dzieje się obecnie 
w moim sercu? Czy moje zmęczenie 
przyczynia się do tego w znaczący 
sposób, a przedświąteczna spowiedź 
jest bardziej rezultatem poczucia obo-
wiązku niż momentem oddechu i spo-
tkania z Panem? Niestety ryzykuję, że 
również okres świąt będzie dla mnie 
czasem ugoru i pustyni, tzn. okresem, 
gdzie mimo wielości jedzenia i spo-
tkań, nie znajdę nic, co by mnie karmi-
ło. Zobaczmy, Izajasz w swojej księdze 
pisze przepiękne słowa: „Niech się 
rozweselą pustynia i spieczona ziemia, 
niech się raduje step i niech rozkwit-
nie! Niech wyda kwiaty jak lilie polne, 
niech się rozraduje, także skacząc i wy-
krzykując z uciechy.” Jak to się może 
stać, że pustynia będzie miejscem 
wesela, a step przestrzenią kwitnie-
nia? W jaki sposób moje wnętrze może 
przemieniać się w ogród? Odpowiedzi 
nie udzieli Wam piszący te słowa. Od-
powiedź jest w Panu. Zachęcam Was 
do przełamania w temacie dłuższej 
modlitwy osobistej, która, co warto 
zaznaczyć, winna być poprzedzona 
snem, ciszą lub inną formą odpoczyn-
ku. Szukamy wielu rzeczy, poszukajmy 
też i tego czasu na ciszę i modlitwę. 
Zachęcam Was do 25 min. modlitwy 
tekstem Pisma Świętego w formacie: 
+ znak krzyża + spokojne przeczytanie 
tekstu + odnoszenie tekstu do życia + 
zakończenie Ojcze nasz. Na modlitwę 
weźcie niedzielny tekst Izajasza: Iz 35, 
1-6a. Dobrego spotkania z Panem. 

Kwiaty na pustyni

Róża Różańca
Rodziców za Dzieci będzie miała Mszę 
świętą oraz modlitwę różańcową w Ma-
łej Kaplicy w środę 18.12 o godz. 19:30. 
Zapraszamy.


