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gotowi #Pan#świata#przychodzi

I Nedziela Adwentu, Rok A

LITURGIA SŁOWA
Pierwsze Czytanie (Iz 2, 1-5)
Widzenie Izajasza, syna Amosa, dotyczące 
Judy i Jerozolimy: Stanie się na końcu cza-
sów, że góra świątyni Pańskiej stać będzie 
mocno na szczycie gór i wystrzeli ponad 
pagórki. Wszystkie narody do niej popły-
ną, mnogie ludy pójdą i rzekną: «Chodźcie, 
wstąpmy na górę Pańską, do świątyni Boga 
Jakuba! Niech nas nauczy dróg swoich, 
byśmy kroczyli Jego ścieżkami. Bo Prawo 
pochodzi z Syjonu i słowo Pańskie – z Jeru-
zalem». On będzie rozjemcą pomiędzy lu-
dami i sędzią dla licznych narodów. Wtedy 
swe miecze przekują na lemiesze, a swoje 
włócznie na sierpy. Naród przeciw narodo-
wi nie podniesie miecza, nie będą się wię-
cej zaprawiać do wojny. Chodźcie, domu 
Jakuba, postępujmy w światłości Pańskiej!

Drugie czytanie  (Rz 13, 11-14)
Bracia: Rozumiejcie chwilę obecną: te-
raz nadeszła dla was godzina powstania 
ze snu. Teraz bowiem zbawienie jest 
bliżej nas niż wtedy, gdy uwierzyliśmy. 
Noc się posunęła, a przybliżył się dzień. 
Odrzućmy więc uczynki ciemności, a 
przyobleczmy się w zbroję światła! Żyj-
my przyzwoicie jak w jasny dzień: nie w 
hulankach i pijatykach, nie w rozpuście i 
wyuzdaniu, nie w kłótni i zazdrości. Ale 
przyobleczcie się w Pana Jezusa Chry-
stusa i nie troszczcie się zbytnio o ciało, 
dogadzając żądzom.

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Okaż nam, Panie, łaskę swoją  
i daj nam swoje zbawienie.

Alleluja, Alleluja, AllelujaPsalm 122
Idźmy z radością na spotkanie Pana.
Ucieszyłem się, gdy mi powiedziano: 
«Pójdziemy do domu Pana».
Już stoją nasze stopy 
w twoich bramach, Jeruzalem.
Idźmy z radością na spotkanie Pana
Do niego wstępują pokolenia Pańskie, 
aby zgodnie z prawem izraela wielbić imię Pana.
Tam ustawiono trony sędziowskie, 
trony domu Dawida.
Idźmy z radością na spotkanie Pana
Proście o pokój dla Jeruzalem: 
Niech żyją w pokoju, którzy cię miłują.
Niech pokój panuje w twych murach, 
a pomyślność w twoich pałacach.
Idźmy z radością na spotkanie Pana
Ze względu na moich braci i przyjaciół 
będę wołał: «Pokój z tobą!»
Ze względu na dom Pana, Boga naszego, 
modlę się o dobro dla ciebie.

Ewangelia (Mt 24, 37-44)
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jak 
było za dni Noego, tak będzie z przyjściem 
Syna Człowieczego. Albowiem jak w cza-
sie przed potopem jedli i pili, żenili się i za 
mąż wydawali aż do dnia, kiedy Noe wszedł 
do arki, i nie spostrzegli się, aż przyszedł 
potop i pochłonął wszystkich, tak również 
będzie z przyjściem Syna Człowieczego. 
Wtedy dwóch będzie w polu: jeden będzie 
wzięty, drugi zostawiony. Dwie będą mleć 
na żarnach: jedna będzie wzięta, druga zo-
stawiona. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w 
którym dniu Pan wasz przyjdzie. a to rozu-
miejcie: Gdyby gospodarz wiedział, o jakiej 
porze nocy nadejdzie złodziej, na pewno by 
czuwał i nie pozwoliłby włamać się do swe-
go domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo 
o godzinie, której się nie domyślacie, Syn 
Człowieczy przyjdzie».



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 
£ 3,150.86 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. Mateusz Konopiński 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 uczest-
nictwa w porannych Mszach świętych 
roratnich. Będą się one odbywały  od 
poniedziałku do piątku o godz. 6:15 w 
kaplicy (wejście od zakrystii), a w soboty 
o 7:00 w kościele. Po sobotnich roratach 
tradycyjnie zapraszamy na wspólne śnia-
danie. Przyjmujemy intencje mszalne na 
ten wyjątkowy czas. 

Paczki świąteczne
dla ubogich i wielodzietnych rodzin oraz 
osób bezdomnych z Kuchni Charytatyw-
nej oo. franciszkanów we Wrocławiu 
można przynosić do zakrystii. Więcej in-
formacji: michalarchaniol@hotmail.com; 
lub tel. 07940 929245 (Artur).

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.   

Różaniec
odbędzie się w niedzielę 01.12 po Mszy 
św. wieczornej. Zapraszamy.

Kiedy widzę w kalendarzu, że rozpo-
czyna się adwent to rodzi się we mnie 
uczucie pewnej nieuchronności. Zbli-
ża się czas Świąt Bożego Narodzenia, 
ale także nieuchronnie kończy się ko-
lejny rok. W codzienności jakby tego 
nie widać, gdzieś gubi się odczucie 
szybko mijającego czasu. Ale to wła-
śnie te momenty zwrotne, wydarzają-
ce się tylko raz w roku uświadamiają 
najbardziej, że czas pędzi i nie ma 
możliwości aby go zatrzymać.  
Można pomyśleć, że to niezauważal-
ne przemijanie czasu  dobrze opisuje 
brak czujności, o której mówi nam 
dziś Jezus w Ewangelii. Gotowość na 
spotkanie ze Zbawicielem nie jest 
gotowością przypadkową. Co więcej 
wcale nie chodzi o to, żeby przygoto-
wania były zewnętrzne, bo Zbawiciel, 
na którego powtórne przyjście czeka-
my, nie przyjdzie do pięknego świata 
naszych wspaniałych ozdób. On przyj-
dzie pokonać to, co dzieli, budzi lęk  
i zazdrość. 
W tym roku przygotowaliśmy dla 
wszystkich karty, które mogą być po-
mocą w świadomym, trochę wolniej-
szym przeżywaniu najbliższych dni  
i tygodni. Dotykają one bardzo waż-
nych obszarów naszego życia - od 
relacji z Bogiem, po relację z drugim 
człowiekiem, a zahaczają także o re-
lację z przyrodą/środowiskiem. Nasze 
świadome życie jest wymagające, nie-
łatwe, pamiętajmy więc o sobie nawza-
jem, abyśmy byli gotowi na przyjście 
Pana nie tylko jako jednostki, ale też 
jako cała wspólnota gromadząca się na 
Stamford Hill. 

Czas czujności

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 mikołajkowe 

Pierwszy Piątek Miesiąca
Adoracja Najświętszego Sakramentu  od  
godz. 10:30 do 11:30 oraz od godz. 19:00 
do 20:00. Możliwość spowiedzi w języku 
polskim i angielskim od godz. 19:00. 

dla dzieci odbędzie się w sobotę 7.12 
po Mszy św. roratniej o godz. 7:00. Za-
praszamy na wspólne śniadanie i miłą 
niespodziankę. 

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 du-
cha modlitwy i służby. Mamy nadzieję, 
że karty które przygotowaliśmy pomogą 
Wam w codziennym rachunku sumienia 
z wrażliwości i przygotowaniach do Świąt 
Bożego Narodzenia.

Droga do Betlejem


