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Nie bój się #jestem#z#tobą

IV Niedziela Adwentu, Rok A

LITURGIA SŁOWA

Pierwsze Czytanie (Iz 7, 10-14)
Pan przemówił do Achaza tymi słowami: 
«Proś dla siebie o znak od Pana, Boga twe-
go, czy to głęboko w Szeolu, czy to wysoko 
w górze!» Lecz Achaz odpowiedział: «Nie 
będę prosił i nie będę wystawiał Pana na 
próbę». Wtedy rzekł Izajasz: «Słuchajcie 
więc, domu Dawidowy: Czyż mało wam 
uprzykrzać się ludziom, iż uprzykrzacie 
się także mojemu Bogu? Dlatego Pan sam 
da wam znak: Oto Panna pocznie i porodzi 
Syna, i nazwie Go imieniem Emmanuel».

Drugie czytanie  (Rz 1, 1-7)
Paweł, sługa Chrystusa Jezusa, z powoła-
nia apostoł, przeznaczony do głoszenia 
Ewangelii Bożej, którą Bóg przedtem za-
powiedział przez swoich proroków w Pi-
smach świętych. Jest to Ewangelia o Jego 
Synu – pochodzącym według ciała z rodu 
Dawida, a ustanowionym według Ducha 

Alleluja, Alleluja, Alleluja
Oto dziewica pocznie i porodzi Syna, 
któremu nadadzą imię Emmanuel, to 
znaczy Bóg z nami.
Alleluja, Alleluja, Alleluja

Ewangelia (Mt 1, 18-24)
Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. 
Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Jó-
zefem, wpierw nim zamieszkali razem, 
znalazła się brzemienną za sprawą Ducha 
Świętego. Mąż Jej, Józef, który był człowie-
kiem sprawiedliwym i nie chciał narazić 
Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją 
potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto Anioł 
Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: «Józe-
fie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie 
Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha 
Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Po-
rodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, on 
bowiem zbawi swój lud od jego grzechów». 
A stało się to wszystko, aby się wypełniło 
słowo Pańskie powiedziane przez Proroka: 
«Oto dziewica pocznie i porodzi Syna, któ-
remu nadadzą imię Emmanuel», to znaczy 
Bóg z nami. Zbudziwszy się ze snu, Józef 
uczynił tak, jak mu polecił Anioł Pański: 
wziął swoją Małżonkę do siebie.

Psalm: Ps 24

Przybądź, o Panie, Tyś jest Królem chwały

Do Pana należy ziemia i wszystko, co ją napełnia, 
świat cały i jego mieszkańcy.
Albowiem on go na morzach osadził 
i utwierdził ponad rzekami.

Przybądź, o Panie, Tyś jest Królem chwały

Kto wstąpi na górę Pana, 
kto stanie w Jego świętym miejscu?
Człowiek rąk nieskalanych i czystego serca, 
którego dusza nie lgnęła do marności.

Przybądź, o Panie, Tyś jest Królem chwały

On otrzyma błogosławieństwo od Pana 
i zapłatę od Boga, swego zbawcy.
Oto pokolenie tych, którzy Go szukają, 
którzy szukają oblicza Boga Jakuba.

Świętości pełnym mocy Synem Bożym 
przez powstanie z martwych – o Jezusie 
Chrystusie, Panu naszym. Przez Niego 
otrzymaliśmy łaskę i urząd apostolski, 
aby ku chwale Jego imienia pozyskiwać 
wszystkich pogan dla posłuszeństwa wie-
rze. Wśród nich jesteście i wy, powołani 
przez Jezusa Chrystusa. Do wszystkich 
przez Boga umiłowanych, powołanych 
świętych, którzy mieszkają w Rzymie: 
łaska wam i pokój od Boga, ojca naszego, 
i Pana Jezusa Chrystusa!



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 
£ 2,660.33 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

Wspólnota u Przyjaciela
w najbliższy poniedziałek spotkanie 
Wspólnoty nie odbędzie się. 

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.

Sprzątanie Kościoła
Dziękujemy za pomoc w sprzątaniu ko-
ścioła wszystkim tym, którzy w miniony 
piątek brali w nim udział. Zapraszam do 
udziału w tej posłudze w naszej Wspólnocie 
Parafialnej. 

NARODZINY KRÓLA

Wszyscy, którzy chcą odwiedzin duszpa-
sterskich,  proszeni są o wypełnienie for-
mularza i przekazanie go do zakrystii lub 
duszpasterza,  skontaktujemy się i umó-
wimy spotkanie. W tym roku w pierwszej 
kolejności chcielibyśmy odwiedzić szcze-
gólnie te rodziny, u których nie byliśmy w 
poprzednich latach. Prosimy, aby do nie-
dzieli 12 stycznia zgłaszały się do nas oso-
by, które chcą przyjać nas po raz pierwszy. 
Po tym dniu zapraszamy wszystkich do 
wypełniania formularzy, które są wyło-
żone z tyłu kościoła. Chcemy, aby wizyta 
duszpasterza w Waszych domach była 
okazją do wspólnej modlitwy i rozmowy. 

Wigilia Bożego Narodzenia
18:00 Evening Christmas Mass  

Pasterka z obrzędem poświęcenia  
szopki bożonarodzeniowej

21:30 Pasterka w j. polskim
23:15 Kolędowanie w j. angielskim

24:00 Pastrka w j. angielskim

Uroczystość Bożego Narodzenia
25 grudnia

Msza Święta tylko o godz. 13:30

Pierwszy dzień oktawy Bożego Narodzenia
26 grudnia

Msza Święta tylko o godz. 11:00 

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.   

Roraty
ostatnie dwie Msze św. roratnie w tym 
roku odbędą się w poniedziałek i wtorek  o 
godz. 6:15 w kaplicy (wejście od zakrystii) 
zapraszamy!

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.

będzie nieczynna między  24.12, a 5.01. In-
tencje mszalne i formularze zgłoszeniowe 
przed spotkaniem w kancelarii, po każdej 
Mszy świętej. W sprawach pilnych prosimy 
o kontakt e-mailowy lub telefoniczny.   

Kancelaria parafialnaWizyta duszpaterska


