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Pierwsze Czytanie (Dn 12, 1-3)

W owym czasie wystąpi Michał, wielki 
książę, który jest opiekunem dzieci twojego 
narodu. Wtedy nastąpi okres ucisku, jakie-
go nie było, odkąd narody powstały, aż do 
chwili obecnej. W tym czasie naród twój 
dostąpi zbawienia: ci wszyscy, którzy zapi-
sani są w księdze. Wielu zaś, co śpi w pro-
chu ziemi, zbudzi się: jedni do wiecznego 
życia, drudzy ku hańbie, ku wiecznej odra-
zie. Mądrzy będą świecić jak blask sklepie-
nia, a ci, którzy nauczyli wielu sprawiedli-
wości, jak gwiazdy na wieki i na zawsze.

Alleluja, Alleluja, Alleluja
Czuwajcie i módlcie się w każdym czasie,
abyście mogli stanąć przed Synem Człowieczym.
Alleluja, Alleluja, Alleluja

Psalm 16

Strzeż mnie, o Boże, Tobie zaufałem

Pan moim dziedzictwem i przeznaczeniem, 
to On mój los zabezpiecza.
Zawsze stawiam sobie Pana przed oczy, 
On jest po mojej prawicy, nic mną nie zachwieje.

Strzeż mnie, o Boże, Tobie zaufałem

Dlatego cieszy się moje serce i dusza raduje, 
a ciało moje będzie spoczywać bezpiecznie,
bo w kraju zmarłych duszy mej nie zostawisz 
i nie dopuścisz, bym pozostał w grobie.

Strzeż mnie, o Boże, Tobie zaufałem
Ty ścieżkę życia mi ukażesz, 
pełnię radości przy Tobie
i wieczne szczęście 
po Twojej prawicy.

Strzeż mnie, o Boże, Tobie zaufałem

Ewangelia (Mk 13, 24-32)
Jezus powiedział do swoich uczniów: «W 
owe dni, po wielkim ucisku, „słońce się za-
ćmi i księżyc nie da swego blasku. Gwiazdy 
będą spadać z nieba i moce na niebie” zostaną 
wstrząśnięte. Wówczas ujrzą Syna Człowiecze-
go, przychodzącego w obłokach z wielką mocą 
i chwałą. Wtedy pośle On aniołów i „zgroma-
dzi swoich wybranych z czterech stron świa-
ta, od krańca ziemi po kraniec nieba”. A od 
figowca uczcie się przez podobieństwo. Kiedy 
już jego gałąź nabrzmiewa sokami i wypuszcza 
liście, poznajecie, że blisko jest lato. Tak i wy, 
gdy ujrzycie te wydarzenia, wiedzcie, że to bli-
sko jest, u drzwi. Zaprawdę, powiadam wam: 
Nie przeminie to pokolenie, aż się to wszyst-
ko stanie. Niebo i ziemia przeminą, ale słowa 
moje nie przeminą. Lecz o dniu owym lub go-
dzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani 
Syn, tylko Ojciec».

Drugie czytanie  (Hbr 10, 11-14. 18)
Każdy kapłan Starego Testamentu staje 
codziennie do wykonywania swej służby i 
wiele razy składa te same ofiary, które żad-
ną miarą nie mogą zgładzić grzechów. Ten 

Czytania na następną niedzielę
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Psalm: 93
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przeciwnie, złożywszy raz na zawsze jedną 
ofiarę za grzechy, zasiadł po prawicy Boga, 
oczekując tylko, «aż nieprzyjaciele Jego sta-
ną się podnóżkiem pod Jego stopy». Jedną 
bowiem ofiarą udoskonalił na wieki tych, 
którzy są uświęcani. Gdzie zaś jest ich od-
puszczenie, tam już więcej nie zachodzi po-
trzeba ofiary za grzechy.



Witamy wszystkich przybyłych 
do naszego kościoła i do naszej wspólnoty 
parafialnej! 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 18:15–19:15

Msze święte po polsku 
w każdą niedzielę:

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

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

Intencje mszalne można zamawiać po każdej 
Mszy św.  

Kolekta  w poprzednią niedziel wyniosła 
£883.90 oraz £996.45 Wszystkim serdecz-
nie dziękujemy za złożone ofiary.

grupa młodych ma swoje spo-
tkania we wtorki o godz. 19:00. Wszelkie infor-
macje u Rafała Kasperkowicza 07713 139923.

grupa al-anon Jeśli cierpisz 
z powodu problemu alkoholowego bliskiej ci 
osoby, zapraszamy do grupy Al-Anon. Spotka-
nia odbywają się w każdą środę o godz. 19:30 
w sali domu parafialnego.

Ludzie zasadniczo dobrze obserwują rzeczywistość. Rozglądamy się, żeby przejść przez ulicę, 
żeby nie wpaść na kogoś na chodniku, dokładnie oglądamy produkty, które chcemy kupić. Pro-
wadzimy także obserwację na głębszych poziomach: patrzymy jak zmieniają się nasi przyjaciele, 
rozwijają się nasze relacje, też patrzymy jak zmienia się sytuacja polityczna. Mamy zdolność 
obserwacji i cały czas z niej korzystamy. 
Jezus dziś w Ewangelii przyrównuje zdolność obserwacji natury - figowca - do zdolności obser-
wacji Bożego porządku czasów. Znaki, które będą towarzyszyły Bożemu przyjściu opisane są 
niezwykle dramatycznie: słońce się zaćmi i księżyc nie będzie świecił, gwiazdy będą spadać... 
Czy to rzeczywiście się wydarzy? Czy właśnie tego mamy wyczekiwać i wyglądać? Być może, ale 
bardziej prawdopodobne wydaje się, że to w naszym życiu dojdzie do rewolucji. Przychodzący 
Jezus, to odwrócenie porządku, to co było najjaśniejszym punktem naszego życia może stać 
się nieistotne, to co było nocą, ciemnością, może przemienić się w dzień. Chrystus skupi nas 
wszystkich w jednej wspólnocie i to także będzie dla wielu z nas zupełnie nowe wydarzenie! 
Życie bez podziałów, rywalizacji i różnic. 
Zachęcam do bycia obserwatorem Bożego działania. Być może już dziś zauważymy przychodze-
nie Boga, który powoli, tak jak kwitnącą gałąż figowca, przemienia nasze życie.

o. Mateusz Konopiński SJ

„wspólnota u przyjaciela”  
W ramach najbliższych spotkań odbywa się 
Seminarium Odnowy Wiary.  Spotkania mają 
miejsce w kościele. Zapraszamy wszystkich.

róża różańca Rodziców za Dzie-
ci będzie miała Mszę świętą w Małej Kaplicy w 
III środę miesiąca, tj. 21.11 o godz. 19:30.

nadzwyczajni szafarze Spotkanie formacyjne dla szafarzy i nowo po-
wołanych do posługi odbędzie się w sobotę 24 listopada o godz. 10:00. Spotkanie rozpocznie 
się Mszą św. w kościele.  

lektorzy oraz ci, którzy chcą dołączyć 
do tej grupy będą mięli spotkanie we wtorek 
20.11 o godz. 19:30 w kościele. 

paczki świąteczne (dla ubogich i wielodzietnych rodzin oraz osób bezdom-
nych, z Kuchni Charytatywnej oo. franciszkanów we Wrocławiu). Można przygotować paczki 
wielkości pudełka po butach, owinąć je w świąteczny papier i napisać dla kogo przeznaczona jest 
paczka – chłopiec dziewczynka (zaznaczając wiek dziecka), kobieta lub mężczyzna. Do środka 
można włożyć: dla osoby bezdomnej np. skrapety, bieliznę, przybory toaletowe itp., dla dziecka 
słodycze, zabawki itp. Prosimy nie wkładać owoców. Zbiórki paczek w niedziele 26.11  i  3.12 po 
Mszach św. Więcej informacji: michalarchaniol@hotmail.com; lub tel. 07940 929245 (Artur).

spotkanie mikołajkowe dla dzieci odbędzie się w sobotę 8.12 od godz. 
14:00 do godz. 16:00 w domu parafialnym. Zapraszamy wszystkie dzieci do wspólnej zabawy i 
spotkania z bardzo specjalnym gościem!

intencje mszalne Istnieje możliwość rezerwacji intencji mszalnych na 
Mszach św. roratnich, które w miesiącu grudniu od poniedziałku do piątku będę sprawowane 
o godz. 6:15.

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.

Kalendarz liturgiczny
21 listopada (środa):
Wsp. Ofiarowanie Najświętszej Maryi Panny
22 listopada (czwartek):
Wsp. św. Cecylii, dziewicy i męczennicy
24 listopada (sobota):
Wsp. świętych męczenników Andrzeja Dung-
Lac, prezbitera, i Towarzyszy
26 listopada (niedziela):
Ur. Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata


