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Nie ma lepszej szkoły wrażliwości i cerpliwości 
niż spotkanie z dzieckiem. Dziś dzieckiem stał  

się Jezus, aby wydobyć z nas niekończące  
się pokłady miłości, cierpliwości i pokoju. 

DZIECKO

Liturgia Słowa 25.12
Uroczystość Bożego 
Narodzenia, Msza w dzień

Ewangelia (J 1, 1-5. 9-14) 
Na początku było Słowo,
a Słowo było u Boga,
i Bogiem było Słowo.
Ono było na początku u Boga.
Wszystko przez Nie się stało,
a bez Niego nic się nie stało,
co się stało.
W Nim było życie,
a życie było światłością ludzi,
a światłość w ciemności świeci
i ciemność jej nie ogarnęła.
Była Światłość prawdziwa,
która oświeca każdego człowieka,
gdy na świat przychodzi.
Na świecie było Słowo,
a świat stał się przez Ntie,
lecz świat Go nie poznał.
Przyszło do swojej własności,
a swoi Go nie przyjęli.
Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli,
dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi,
tym, którzy wierzą w imię Jego,
którzy ani z krwi,
ani z żądzy ciała,
ani z woli męża,
ale z Boga się narodzili.
Słowo stało się ciałem
i zamieszkało między nami.
I oglądaliśmy Jego chwałę,
chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje  
od Ojca, pełen łaski i prawdy.

Pierwsze czytanie: Iz 52, 7-10;
Psalm: Ps 98 
Drugie czytanie: Hbr 1, 1-6

Liturgia Słowa 30.12 
Niedziela,  
Święto św. Rodziny

Ewangelia (Łk 2, 41-52) 
Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jerozo-
limy na Święto Paschy. Gdy miał lat dwana-
ście, udali się tam zwyczajem świątecznym. 
Kiedy wracali po skończonych uroczysto-
ściach, został Jezus w Jerozolimie, a tego 
nie zauważyli Jego Rodzice. Przypuszcza-
jąc, że jest w towarzystwie pątników, uszli 
dzień drogi i szukali Go wśród krewnych i 
znajomych. Gdy Go nie znaleźli, wrócili do 
Jerozolimy, szukając Go.
Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w 
świątyni, gdzie siedział między nauczyciela-
mi, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. 
Wszyscy zaś, którzy Go słuchali, byli zdu-
mieni bystrością Jego umysłu i odpowie-
dziami. Na ten widok zdziwili się bardzo, a 
Jego Matka rzekła do Niego: «Synu, czemuś 
nam to uczynił? Oto ojciec Twój i Ja z bó-
lem serca szukaliśmy Ciebie». Lecz On Im 
odpowiedział: «Czemuście Mnie szukali? 
Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w 
tym, co należy do mego Ojca?» Oni jednak 
nie zrozumieli tego, co Im powiedział.
Potem poszedł z Nimi i wrócił do Nazare-
tu; i był Im poddany. A Matka Jego chowała 
wiernie wszystkie te wspomnienia w swym 
sercu. Jezus zaś czynił postępy w mądrości, 
w latach i w łasce u Boga i u ludzi.

Pierwsze czytanie: 1 Sm 1, 20-22. 24-28
Psalm: Ps 84 
Drugie czytanie: 1 J 3, 1-2. 21-24



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 informację o kolekcie przeka-
żemy w pierwszą niedzielę stycznia.

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. Za-
rezerwujcie ten czas na wspólne świętowanie.

kancelaria parafialna 
będzie nieczynna między 22 grudnia, a 6 stycz-
nia. Intencje mszalne i formularze zgłoszenio-
we przed spotkaniem w kancelarii, po każdej 
Mszy świetej. W sprawach pilnych prosimy  
o kontakt e-mailowy lub telefoniczny.   

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.

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.

25 grudnia (wtorek) 
Uroczystość Bożego Narodzenia

Msze święte w j. angielskim o godz. 8:30, 10:00 i 11:30
Msza święta tylko o godz. 13:30 

26 grudnia (środa) 
Pierwszy dzień oktawy Bożego Narodzenia

Msza św. w j. angielskim o godz. 10:00
Msza Święta tylko o godz. 12:00 

30 grudnia (niedziela)
Niedziela Świętej Rodziny

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

1 stycznia (wotrek) 
Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki 

Msza św. w j. angielskim o godz. 10:00 
Msza święta tylko o godz. 13:30  

Spowiedź

W dniach 25.12 i 26.12 oraz 01.01  
nie spowiadamy.

Spowiedź w niedzielę 30.12
12:45–13:15 i 18:45–19:30

Bóg chce, abyśmy byli pewni, że Jego przymierze z nami jest 
wciąz aktualne, że jest to przymierze, którego nic i nikt nie 

może zmienić. On posłał nam Swego Syna, który w mocy Ducha 
Świętego objawił nam Jego miłość do nas. 

W tym wyjątkowym czasie Świąt Bożego Narodzenia  
życzymy Wam, aby w życiu każdego z Was  

realizowało się Boże pragnienie bliskości z Wami. 
Życzymy byście doświadczali Jego bliskości i przychylności, 
byście wiedzieli jak wielki jest Bóg, i jak bardzo Was kocha. 

Ukazała się łaska Boga, która niesie zbawienie wszystkim ludziom.  
(Tt 2,11)

Jezuci pracujący w St Ignatius Parish

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, 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


