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Słowo, w które uwierzyły Maryja i Elżbieta 
na zawsze odmieniło losy świata. Każdy  
z nas dzięki wierze w Słowo Boga może 

przemienić świat, w którym żyje.

UWIERZYĆ

Liturgia Słowa
Pierwsze Czytanie (Mi 5,  1-4a)
To mówi Pan:
A ty, Betlejem Efrata,
najmniejsze jesteś wśród plemion judzkich.
Z ciebie wyjdzie Ten,
który będzie władał w Izraelu,
a pochodzenie Jego od początku,
od dni wieczności.
Przeto Pan wyda ich aż do czasu,
kiedy porodzi, mająca porodzić.
Wtedy reszta braci Jego powróci
do synów Izraela.
I powstanie, i będzie ich pasterzem mocą Pana,
przez majestat imienia Pana Boga swego.
Będą żyli bezpiecznie, bo Jego władza roz-
ciągnie się aż do krańców ziemi.
A On będzie pokojem.

Następne czytania
Uroczystość Bożego Narodzenia

Pierwsze czytanie: Iz 52, 7-10;
Psalm: Ps 98 
Drugie czytanie: Hbr 1, 1-6
Ewangelia: J 1, 1-5. 9-14

Alleluja, Alleluja, Alleluja
Oto Ja, służebnica Pańska,
niech mi się stanie według twego słowa.
Alleluja, Alleluja, Alleluja

Ewangelia (Łk 1, 39-45) 
W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z 
pośpiechem w góry do pewnego miasta w 
pokoleniu Judy. Weszła do domu Zacharia-
sza i pozdrowiła Elżbietę.
Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Ma-
ryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a 
Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona 
okrzyk i powiedziała:
«Błogosławiona jesteś między niewiastami 
i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A 
skądże mi to, że Matka mojego Pana przy-
chodzi do mnie? Oto, skoro głos Twego 
pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, 
poruszyło się z radości dzieciątko w łonie 
moim. Błogosławiona jesteś, któraś uwie-
rzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci 
od Pana».

Drugie czytanie  (Hbr 10, 5-10)
Bracia: Chrystus przychodząc na świat 
mówi: «Ofiary ani daru nie chciałeś, aleś 

Ps 80
Ref:  Odnów nas, Boże, i daj nam zbawienie.

Usłysz, Pasterzu Izraela, 
Ty, który zasiadasz nad cherubinami.
Wzbudź swą potęgę 
i przyjdź nam z pomocą.

Ref: Odnów nas, Boże, i daj nam zbawienie.

Powróć, Boże Zastępów, 
wejrzyj z nieba, spójrz i nawiedź tę winorośl.
I chroń to, co zasadziła Twoja prawica, 
latorośl, którą umocniłeś dla siebie.

Ref: Odnów nas, Boże, i daj nam zbawienie.

Wyciągnij rękę nad mężem Twojej prawicy, 
nad synem człowieczym, którego 
umocniłeś w swej służbie.
Już więcej nie odwrócimy się od Ciebie, 
daj nam nowe życie, a będziemy Cię chwalili.

Ref:  Do Ciebie, Panie, wznoszę moją duszę.

Mi utworzył ciało; całopalenia i ofiary za 
grzech nie podobały się Tobie. Wtedy rze-
kłem: Oto idę. W zwoju księgi napisano o 
Mnie, abym spełniał wolę Twoją, Boże». 
Wyżej powiedział: «Ofiar, darów, całopaleń 
i ofiar za grzech nie chciałeś i nie podobały 
się Tobie», choć składa się je na podstawie 
Prawa. Następnie powiedział: «Oto idę, 
abym spełniał wolę Twoją». Usuwa jedną 
ofiarę, aby ustanowić inną. Na mocy tej 
woli uświęceni jesteśmy przez ofiarę ciała 
Jezusa Chrystusa raz na zawsze.



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

Kolekta  w poprzednią niedzielę wyniosła 
£961,27. Wszystkim serdecznie dziękuje-
my za złożone ofiary.

Safeguarding Agnieszka Więcek, 
kontakt: stamfordhillsg2@rcdow.org.uk

spotkanie wolontariuszy 
Doroczne spotkanie wolontariuszy, dobro-
czyńców i przyjaciół naszego duszpasterstwa 
odbędzie się 19.01.2019 o godzinie 19:00.

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 sty- 
cznia. Intencje mszalne i formularze zgłoszenio-
we przed spotkaniem w kancelarii, po każdej 
Mszy świętej. 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. 

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

wizyta duszpasterska Wszyscy, którzy chcą odwiedzin duszpasterskich,  
proszeni są o wypełnienie formularza znajdującego sie z tyłu kościoła i przekazanie go do za-
krystii lub duszpasterza, wówczas skontaktujemy się i umówimy spotkanie. W miarę możliwości 
pragniemy odwiedzić Was wszystkich. Prosimy jednak o wyrozumiałość i cierpliwość, ponie-
waż, jak sami wiecie, w naszym duszpasterstwie wciąż przybywa inicjatyw i często niełatwo 
znaleźć dogodny termin. Chcemy, aby wizyta duszpasterza w Waszych domach była okazją do 
wspólnej modlitwy, rozmowy i błogosławieństwa miejsca zamieszkania. Kalendarz liturgiczny

25 grudnia (wtorek):                              
Uroczystość Bożego Narodzenia
26 grudnia (środa):                                         
Święto św. Szczepana, pierwszego męczennika
27 grudnia (czwartek):
Święto św. Jana Ewangelisty

Wigilia Bożego Narodzenia

18:00 Children’s Christmas Mass  
Pasterka z udziałem dzieci w j. angielskim. Dzieci, które 

chcą uczestniczyć w procesji ze świecami i lampionami do 
 żłóbka, powinny być najpóźniej o godz. 17:45 z tyłu kościoła.

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

24:00 Pastreka w j. angielskim

kurs przedmałżeński 
Kurs rozpoczniemy w ostatnią niedzielę sty-
cznia (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, 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


