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Jan zapowiadając Jezusa, nie tylko zwraca 
uwagę na przygotowanie zewnętrzne,  

ale także na serce człowieka. To w sercu  
dokona się spotkanie z Mesjaszem.

ZAPOWIEDŹ

Liturgia Słowa
Pierwsze Czytanie (So 3,  14-18a)
Wyśpiewuj, Córo Syjońska, podnieś rado-
sny okrzyk, Izraelu! Ciesz się i wesel z całe-
go serca, Córo Jeruzalem! Pan oddalił wy-
roki na ciebie, usunął twego nieprzyjaciela:
król Izraela, Pan, jest pośród ciebie, już nie 
będziesz bała się złego. Owego dnia powie-
dzą Jerozolimie: «Nie bój się, Syjonie! Niech 
nie słabną twe ręce!» Pan, twój Bóg jest po-
śród ciebie, Mocarz, który daje zbawienie. 
On uniesie się weselem nad tobą, odnowi 
swą miłość, wzniesie okrzyk radości, jak w 
dniu uroczystego święta.

Czytania na następną niedzielę
IV Niedziela Adwentu

Pierwsze czytanie: Mi 5, 1-4a;
Psalm: Ps 80 
Drugie czytanie: Hbr 10, 5-10
Ewangelia: Łk 1, 39-45

Alleluja, Alleluja, Alleluja
Duch Pański nade mną,
posłał mnie głosić dobrą nowinę ubogim.
Alleluja, Alleluja, Alleluja

Ewangelia (Łk 3, 10-18) 
Gdy Jan nauczał, pytały go tłumy: «Cóż 
więc mamy czynić?». On im odpowiadał: 
«Kto ma dwie suknie, niech jedną da temu, 
który nie ma; a kto ma żywność, niech tak 
samo czyni». Przychodzili także celnicy, 
żeby przyjąć chrzest, i pytali go: «Nauczy-
cielu, co mamy czynić?». On im odpowia-
dał: «Nie pobierajcie nic więcej ponad to, 
ile wam wyznaczono». Pytali go też i żoł-
nierze: «A my, co mamy czynić?» On im 
odpowiadał: «Nad nikim się nie znęcajcie i 
nikogo nie uciskajcie, lecz poprzestawajcie 
na swoim żołdzie». Gdy więc lud oczeki-
wał z napięciem i wszyscy snuli domysły w 
sercach co do Jana, czy nie jest Mesjaszem, 
on tak przemówił do wszystkich: «Ja was 
chrzczę wodą; lecz idzie mocniejszy ode 
mnie, któremu nie jestem godzien rozwią-
zać rzemyka u sandałów. On chrzcić was 
będzie Duchem Świętym i ogniem. Ma 
On wiejadło w ręku dla oczyszczenia swe-
go omłotu: pszenicę zbierze do spichrza, a 
plewy spali w ogniu nieugaszonym».
Wiele też innych napomnień dawał ludowi 
i głosił dobrą nowinę.

Drugie czytanie  (Flp 4, 4-7)
Bracia: Radujcie się zawsze w Panu; jeszcze 
raz powtarzam: radujcie się! Niech wasza 
łagodność będzie znana wszystkim ludziom: 
Pan jest blisko! O nic się już zbytnio nie tro-
skajcie, ale w każdej sprawie wasze prośby 

Iz 12, 2-3. 4bcd. 5-6
Ref: Głośmy z weselem, Bóg jest między nami.

Oto Bóg jest moim zbawieniem, 
będę miał ufność i bać się nie będę.
Bo Pan jest moją mocą i pieśnią, 
On stał się dla mnie zbawieniem.

Ref: Głośmy z weselem, Bóg jest między nami.

Wy zaś z weselem czerpać będziecie wodę 
ze zdrojów zbawienia.
Chwalcie Pana, wzywajcie Jego imienia, 
dajcie poznać Jego dzieła między 
narodami, 
przypominajcie, że wspaniałe jest imię 
Jego.

Ref: Głośmy z weselem, Bóg jest między nami.

Śpiewajcie Panu, bo uczynił wzniosłe rzeczy, 
niech to będzie wiadome po całej ziemi.
Wznoś okrzyki i wołaj z radości, 
mieszkanko Syjonu, 
bo wielki jest pośród ciebie, Święty Izraela.

przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaga-
niu z dziękczynieniem. A pokój Boży, któ-
ry przewyższa wszelki umysł, będzie strzegł 
waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie.



Witamy wszystkich przybyłych 
do naszego kościoła i naszej wspólnoty para-
fialnej! Parafia św. Ignacego to miejsce, 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

Odwiedziny chorych w każdy  
I piątek miesiąca. Jest to możliwość spowiedzi 
i  przyjęcia Komunii świętej. Zainteresowa-
nych prosimy o kontakt. Jeśli jest taka potrze-
ba, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu, 
odwiedzamy również chorych w szpitalu.

Nowo przybyłym  do naszej parafii,  
a także tym parafianom, 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.

Spowiedź po polsku
w niedzielę: 12:45–13:15 i 18:45–19:30

Kancelaria parafialna
czwartek 9:00 - 10:30
piątek 18:00 - 19:00

Intencje mszalne można zamawiać po każdej 
Mszy św.  

Kolekta  w poprzednią niedzielę wyniosła 
£995,59. Wszystkim serdecznie dziękuje-
my za złożone ofiary.

spotkanie wolontariuszy 
Doroczne spotkanie wolontariuszy, dobro-
czyńców i przyjaciół naszego duszpasterstwa 
odbędzie się 19.01.2019 o godzinie 19:00. Za-
rezerwujcie ten czas na wspólne świętowanie.

uzdrowienie Ostatnia w tym roku 
taka Msza św. odbędzie się w poniedziałek  
(17.12) o g. 19:30. Zapraszamy. Po Mszy św. 
będziemy trwali na modlitwie adorując Naj-
świętszy  Sakrament, prosząc Pana Jezusa o 
Jego dary. Prosimy, abyście informowali o tym 
wydarzeniu Waszych najbliższych i wszystkich 
potrzebujących. 

24 grudnia (poniedziałek)
Roraty 6:15

Wigilia Bożego Narodzenia
21:30 Pasterka w j. polskim

23:15 Kolędowanie w j. angielskim
24:00 Pasterka w j. angielskim

25 grudnia (wtorek) 
Uroczystość Bożego Narodzenia

Msza święta tylko o godz. 13:30 

26 grudnia (środa) 
Pierwszy dzień oktawy Bożego Narodzenia

Msza Święta tylko o godz. 12:00 
26 i 27 grudnia nie będzie Mszy św. wieczornych w j. angielskim

30 grudnia (niedziela) 
Msze święte o godz. 13.30 i 19.30

1 stycznia (wtorek)
Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki 

Msza święta o godz. 12:00

kancelaria parafialna będzie nieczynna między 22 grudnia, a 6 stycznia. 
Intencje mszalne i formularze zgłoszeniowe przed spotkaniem w kancelarii, po każdej Mszy świe-
tej. W sprawach pilnych prosimy o kontakt e-mailowy lub telefoniczny.   

opłatki i kalendarze Przy 
wejściu do kościoła można nabyć opłatki świą-
teczne i kalendarze na przyszły rok. 

msza św. z modlitwą o

carol service
we wtorek (18.12) o  godz. 19:15 zapraszamy na 
wspólne śpiewanie kolęd w języku angielskim przy-
gotowane przez chóry i zespoły z naszej parafii. Jest 
to doskonała okazja, żeby poznać różnorodność 
naszej wspólnoty i spotkać się z innymi grupami 
działającymi przy naszym kościele.

róża różańca  
Będzie miała Mszę świętą i modlitwę różańco-
wą w środę (19.12) o godz. 19.30.bierzmowanie dorosłych Zapraszamy osoby powyżej 18 roku życia 

na kurs przygotowujący do sakramentu bierzmowania. Nauki będą prowadzone we wszystkie 
wtorki Wielkiego Postu. Zapisy przyjmujemy do 15 stycznia 2019 po Mszach św. lub w kance-
larii parafialnej. Osoby chętne powinny dostarczyć akt chrztu do 31 stycznia. Sakrament doj-
rzałości chrześcijańskiej zostanie udzielony kandydatom podczas Mszy św. Wigilii Paschalnej.

Okres Świąteczny

kurs przedmałżeński Kurs rozpoczniemy w ostatnią niedzielę stycznia 
(27.01.2019). Będzie to 7 spotkań po 3 godz. w niedziele od godz. 10:00 do 13:00. Kurs odbędzie 
się, jeśli zapiszą się na niego przynajmniej 4 pary. Kurs prowadzony jest metodą warsztatową. 
Zapisy: stignatiuspl@gmail.com

Msze święte po polsku 
w każdą niedzielę:

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

RORATY  pon. – pt. 6:15 (kaplica)
 sobota 7:00 (kościół)

roraty Zapraszamy do codziennego 
uczestnictwa w porannych Mszach świętych 
roratnich. Odbywają się one 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 śniadanie.  


