
Uroczystość Objawienia Pańskiego 2019

DUSZPASTERSTWO POLSKIE: 27 High Road, London N15 6ND;  
o. Mateusz Konopiński SJ, o. Bogdan Leśniak SJ, tel.: 07542873055

facebook.com/stignatiusplstignatiuspl@gmail.com, www.stignatius.pl,

6 stycznia 2019

Bóg ogłasza światu przyjście Mesjasza.  
W pokłonie Trzech Króli spotyka się cały świat  

z jednym Bogiem. Od tego spotkania  
widoczny staje się plan zbawienia wszystkich. 

OBJAWIENIE

Liturgia Słowa
Pierwsze Czytanie (Iz 60, 1-6)

Powstań! Świeć, Jeruzalem, bo przyszło twe 
światło i chwała Pańska rozbłyska nad tobą. 
Bo oto ciemność okrywa ziemię i gęsty 
mrok spowija ludy, a ponad tobą jaśnieje 
Pan, i Jego chwała jawi się nad tobą. I pójdą 
narody do twojego światła, królowie do bla-
sku twojego wschodu. Rzuć okiem dokoła i 
zobacz: Ci wszyscy zebrani zdążają do cie-
bie. Twoi synowie przychodzą z daleka, na 
rękach niesione są twe córki. Wtedy zoba-
czysz i promienieć będziesz, a serce twe za-
drży i rozszerzy się, bo do ciebie napłyną bo-
gactwa zamorskie, zasoby narodów przyjdą 
ku tobie. Zaleje cię mnogość wielbłądów – 
dromadery z Madianu i z Efy. Wszyscy oni 
przybędą z Saby, zaofiarują złoto i kadzi-
dło, nucąc radośnie hymny na cześć Pana.

Alleluja, Alleluja, Alleluja
Ujrzeliśmy Jego gwiazdę na Wschodzie
i przybyliśmy oddać pokłon Panu.
Alleluja, Alleluja, Alleluja

Psalm: Ps 72

Ref.: Uwielbią Pana wszystkie ludy ziemi.

Ewangelia (Mt 2, 1-12)

Gdy Jezus narodził się w Betlejem w Judei 
za panowania króla Heroda, oto mędrcy ze 
Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: 
«Gdzie jest nowo narodzony Król żydowski? 
Ujrzeliśmy bowiem Jego gwiazdę na Wscho-
dzie i przybyliśmy oddać Mu pokłon». Skoro 
to usłyszał król Herod, przeraził się, a z nim 
cała Jerozolima. zebrał więc wszystkich arcy-
kapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, 
gdzie ma się narodzić Mesjasz. Ci mu odpo-
wiedzieli: «W Betlejem judzkim, bo tak zo-
stało napisane przez Proroka: a ty, Betlejem, 
ziemio Judy, nie jesteś zgoła najlichsze spo-
śród głównych miast Judy, albowiem z cie-
bie wyjdzie władca, który będzie pasterzem 
ludu mego, Izraela».  Wtedy Herod przywo-
łał potajemnie mędrców i wywiedział się od 
nich dokładnie o czas ukazania się gwiazdy. 
A kierując ich do Betlejem, rzekł: «Udajcie 
się tam i wypytajcie starannie o dziecię, a 
gdy Je znajdziecie, donieście mi, abym i ja 
mógł pójść i oddać Mu pokłon». Oni zaś, 
wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę. A oto 
gwiazda, którą widzieli na Wschodzie, po-
stępowała przed nimi, aż przyszła i zatrzy-
mała się nad miejscem, gdzie było dziecię. 
Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. 
Weszli do domu i zobaczyli dziecię z Matką 
Jego, Maryją; padli na twarz i oddali Mu po-
kłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali 
Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę. A otrzy-
mawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do 
Heroda, inną drogą udali się z powrotem do 
swojego kraju. 

Drugie czytanie  (Ef 3, 2-3a. 5-6)

Bracia: Słyszeliście przecież o udzieleniu 
przez Boga łaski danej mi dla was, że mia-
nowicie przez objawienie oznajmiona mi 
została ta tajemnica. Nie była ona oznaj-
miona synom ludzkim w poprzednich 
pokoleniach, tak jak teraz została objawio-
na przez ducha świętym Jego apostołom 
i prorokom, to znaczy, że poganie już są 
współdziedzicami i współczłonkami Ciała, 
i współuczestnikami obietnicy w Chrystu-
sie Jezusie przez Ewangelię.

Czytania na następną niedzielę
Święto Chrztu Pańskiego – Rok C
Pierwsze czytanie: Iz 40, 1-5. 9-11 
Psalm: Ps 104
Drugie czytanie: Tt 2, 11-14; 3, 4-7
Ewangelia: Łk 3, 15-16. 21-22



C  M  B 2019
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 całej naszej parafii kolekta  
w poszczególne dni wyniosła:
Niedziela 23.12 – £1749.49
Kolekta świąteczna – £5456.14
Niedziela 31.12 – £2751.48
Dziękujemy za wszystkie 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.

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

Intencje mszalne można zamawiać po każdej 
Mszy św.   

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.

„wspólnota u przyjaciela”  
zaprasza w poniedziałek 07.01 o godz. 19:30 na  
adorację Najświętszego Sakramentu. Spotkanie 
odbędzie się w kościele. 

sprzątanie kościoła
w piątek (11.01) po adoracji Najświętszego 
Sakramentu o godz. 20:00. Jako wspólnota Po-
laków jesteśmy odpowiedzialni za sprzątanie 
naszego kościoła. Zapraszamy do włączenia się 
w dbanie o wspólne dobro.

grupa młodych spotyka się we 
wtorki o godz. 19:00. Wszelkie informacje u 
Rafała Kasperkowicza 07713 139923.

divine mercy group Spo-
tkanie koordynacyjne odbędzie się w środę 
09.01 i rozpocznie się Mszą św. o godz. 18:30. 

Kalendarz liturgiczny
13 stycznia (niedziela):
Święto Chrztu Pańskiego

rada duszpasterstwa 
odbędzie się 08.01 o 19:00. Wszelkie sugestie są 
mile widziane. Można je przekazywać drogą elek-
troniczną bądź bezpośrednio do duszpasterzy. 

Uroczystość Objawienia Pańskiego - Epifania jest związana z trzema wydarzeniami z życia Je-
zusa, które łączą w sobie wydarzenie objawienia czyli ujawnienia i ogłoszenia, że Jezus jest Mes-
jaszem. Wydarzeniami tymi są: chrzest Jezusa (po łacinie Baptismus), wesele w Kanie Galilejsk-
iej i pierwszy cud (po łacinie Matrimonium) oraz z pokłon mędrców (Cogito - poznaję). Na bazie 
tych wydarzeń widzimy historię ukazywania się Jezusa całemu światu. Litery, które piszemy na 
naszych drzwiach sa także skrótem wyrażenia "Christus Multorum Benefactor" - łac. "Chrystus 
wielu (osobom) dobroczyńcą" oraz "Christus Mansionem Benedicat" - łac. "Chrystus mieszkanie 
błogosławi". 

Mamy nadzieję, że pisząc znak błogosławieństwa na drzwiach Waszych domów, czy pokojów 
będziecie go rzeczywiśćie doświadczać. Przyjąć błogosławieństwo, to przyjać samego Boga. 
Błogosławieństwo jest przeciwieństwem złorzeczenia, jest przyzwoleniem na działanie Bożej 
łaski. Dar Bożej obecności nie będzie się realizował w naszych miejscach zamieszkania bez 
woli naszego serca. Pamiętajmy, że każde słowo ma moc, słowo błogosławieństwa ma moc 
uszczęśliwiania, dzielmy się nim ze wszystkimi!

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


