
 Zbawiciel, na którego powtórne  
przyjście czekamy, nie przyjdzie,  

do pięknego świata naszych wspaniałych ozdób.  
On przyjdzie, pokonać to,  

co dzieli, budzi lęk i zazdrość.  
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2 grudnia 2018Liturgia Słowa
Pierwsze Czytanie (Jr 33, 14-16)

Tak mówi Pan: «Oto nadchodzą dni, kiedy 
wypełnię pomyślną zapowiedź, jaką obwie-
ściłem domowi izraelskiemu i domowi judz-
kiemu. W owych dniach i w owym czasie 
wzbudzę Dawidowi potomstwo sprawiedli-
we; będzie wymierzać prawo i sprawiedli-
wość na ziemi. W owych dniach Juda do-
stąpi zbawienia, a Jerozolima będzie trwać 
bezpiecznie. To zaś jest imię, którym ją będą 
nazywać: Pan naszą sprawiedliwością».

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Okaż nam, Panie, łaskę swoją
i daj nam swoje zbawienie.

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Psalm 25

Do Ciebie, Panie, wznoszę moją duszę

Daj mi poznać Twoje drogi, Panie, 
naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami.
Prowadź mnie w prawdzie według swych 
pouczeń, 
Boże i zbawco, w Tobie mam nadzieję.

Do Ciebie, Panie, wznoszę moją duszę

Dobry jest Pan i łaskawy, 
dlatego wskazuje drogę grzesznikom.
Pomaga pokornym czynić dobrze, 
uczy ubogich dróg swoich.

Do Ciebie, Panie, wznoszę moją duszę

Wszystkie ścieżki Pana są pewne i pełne łaski
dla strzegących Jego praw i przymierza.
Bóg powierza swe zamiary swoim czcicielom 
i objawia im swoje przymierze.

Do Ciebie, Panie, wznoszę moją duszę

Ewangelia (Łk 21, 25-28. 34-36)
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Będą 
znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na 
ziemi trwoga narodów bezradnych wobec 
huku morza i jego nawałnicy. Ludzie mdleć 
będą ze strachu w oczekiwaniu wydarzeń za-
grażających ziemi. Albowiem moce niebios 
zostaną wstrząśnięte. Wtedy ujrzą Syna Czło-
wieczego, nadchodzącego w obłoku z mocą  
i wielką chwałą. a gdy się to dziać zacznie, na-
bierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ 
zbliża się wasze odkupienie. Uważajcie na sie-
bie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek 
obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby 
ten dzień nie spadł na was znienacka jak po-
trzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, 
którzy mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie 
więc i módlcie się w każdym czasie, abyście 
mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastą-
pić, i stanąć przed Synem Człowieczym».

Drugie czytanie  (1 Tes 3, 12 – 4, 2)
Bracia: Pan niech pomnoży was liczebnie 
i niech spotęguje miłość waszą nawzajem 
do siebie i do wszystkich, jaką i my mamy 
dla was; aby serca wasze utwierdzone zo-
stały w nienagannej świętości wobec Boga, 
ojca naszego, na przyjście Pana naszego, 

Czytania na następną niedzielę
II Niedziela Adwentu, Rok C
Pierwsze czytanie: Ba 5, 1-9
Psalm: 126
Drugie czytanie: Flp 1, 4-6. 8-11
Ewangelia: Łk 3, 1-6

Jezusa, wraz ze wszystkimi Jego świętymi.
Na koniec, bracia, prosimy was i napomi-
namy w Panu Jezusie: zgodnie z tym, co od 
nas przejęliście o sposobie postępowania  
i podobania się Bogu – jak już zresztą po-
stępujecie – stawajcie się coraz doskonal-
szymi! Wiecie przecież, jakie nakazy dali-
śmy wam w imię Pana Jezusa.



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 18:45–19:30

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 
£913.12 Wszystkim serdecznie dziękuje-
my za złożone ofiary.

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

o. Mateusz Konopiński SJ

paczki świąteczne (dla ubogich i wielodzietnych rodzin oraz osób bezdomnych, 
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. Zbiórka paczek jeszcze tylko dziś w niedzielę 2.12 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. Za-
praszamy wszystkie dzieci do wspólnej zabawy 
i spotkania z bardzo Specjalnym Gościem!

spotkanie wolontariuszy Doroczne spotkanie wolontariuszy, dobroczyń-
ców i przyjaciół naszego duszpasterstwa odbędzie się 19.01.2019 o godzinie 19:00. Zarezerwuj-
cie ten czas na wspólne świętowanie.

Kalendarz liturgiczny
3 grudnia (poniedziałek):
Wsp. św. Franciszka Ksawerego SJ, prezbitera 
6 grudnia (czwartek):
Wsp. św. Mikołaja, bp
7 grudnia (piątek):
Wsp. św. Ambrożego, bp i doktora Kościoła
8 grudnia (sobota):
Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP

„wspólnota u przyjaciela”  
zaprasza w poniedziałek 3.12 o godz. 19:30 na  
wspólną modlitwę. Spotkanie odbędzie się w 
kościele. Zapraszamy.

pierwszy piątek miesiąca 
Adoracja Najświętszego Sakramentu  od  10:30 
do 12:00. Możliwość spowiedzi w języku pol-
skim od godz. 19.00. 

ADWENT 2018 
Przygotowanie do Uroczystości Bożego Narodzenia czas zacząć! Nie możemy mylić tego przy-
gotwania z tym wszystkim, co dotyczy przygotowania do czasu wolnego czy czasu świąt. Przygo-
towanie do uroczystości powinno mieć wymiar wewnętrzny. Chciałbym Was zaprosić, abyśmy 
zatroszczyli się o ten czas. Dla ambitnych jest możliwość uczestniczenia w roratach, można przy-
gotować się przez solidne podejście do świątecznej spowiedzi, albo możemy także z naszymi dzieć-
mi zaangażować się w “adwentowe troski“. Pudełeczka, które można dziś odebrać, można pięknie 
udekorować, a będą nam przypominać, że adwent to jest czas dla drugiej osoby. Wrzucajmy do 
nich nasze intencje, modlitwy, to na co w sposób szczególny zwróciliśmy uwagę w ciągu dnia. 
Niech nie tylko nasze oczy ale przede wszystkim nasze serca otworzą się na potrzeby drugich. Do 
pudełeczek możemy także wrzucać drobne monety, kiedy uda nam się z czegoś zrezygnować na 
rzecz drugiej osoby. Czekając na przyjście Pana zróbmy wszystko, by w tym czasie nie budować 
nowych podziałów i sporów, ale byśmy starali się pracować na rzecz jedności między nami. 

opłatki i kalendarze Przy wejściu do kościoła można nabyć opłatki świątecz-
ne i kalendarze na przyszły rok. 

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

Msze święte po polsku 
w każdą niedzielę:

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

RORATY – od pon do pt 6:15 (kaplica)
– sobota 7:00 w kościele

roraty Po raz pierwszy w naszym 
duszpasterstwie chcemy Was zaprosić do co-
dziennego uczestnictwa w porannych Mszach 
świętch roratnich. Będą się one odbywały od 
poniedziałku do piątku o godz. 6:15 w kapli-
cy (wejście od zakrystii), a w soboty o 7:00 w 
kościele. Po sobotnich roratach tradycyjnie za-
praszamy na wspólne śniadanie. Przyjmujemy 
intencje mszalne na ten wyjątkowy czas. 

spowiedź święta Od dzisiejszej niedzieli zmieni się czas sakramentu spowiedzi 
przed wieczorną Mszą św. w języku polskim, od dziś spowiedź będzie się odbywała od godz. 18:45 
do 19:30. Adwentowe nabożeństwo pojednania odbędzie się w piątek 14.12 o godz. 20:00. 


