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Bóg #jest#między#nami

Boże Narodzenie 2019

LITURGIA SŁOWA

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 (Mt 2, 13-15. 19-23) 

Rodzice Jezusa chodzili co roku do Je-
rozolimy na Święto Paschy. Gdy miał lat 
dwanaście, udali się tam zwyczajem świą-
tecznym. Kiedy wracali po skończonych 
uroczystościach, został Jezus w Jerozoli-
mie, a tego nie zauważyli Jego Rodzice. 
Przypuszczając, 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 nauczy-
cielami, przysłuchiwał się im i zadawał py-
tania. Wszyscy zaś, którzy Go słuchali, byli 
zdumieni bystrością Jego umysłu i odpo-
wiedziami. Na ten widok zdziwili się bar-
dzo, a Jego Matka rzekła do Niego: «Synu, 
czemuś nam to uczynił? Oto ojciec Twój i 
Ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie». Lecz 
On Im odpowiedział: «Czemuście Mnie 
szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinie-
nem być w tym, co należy do mego Ojca?» 
Oni jednak nie zrozumieli tego, co Im po-
wiedział. Potem poszedł z Nimi i wrócił do 
Nazaretu; i był Im poddany. A Matka Jego 
chowała wiernie wszystkie te wspomnie-
nia w swym sercu. Jezus zaś czynił postę-
py w mądrości, w latach i w łasce u Boga i 
u ludzi.

Pierwsze czytanie: Syr 3, 2-6. 12-14
Psalm: Ps 128
Drugie czytanie: Kol 3, 12-21



do naszej parafii, a także tym parafianom, 
którzy tego jeszcze nie zrobili, polecamy, 
by skorzystali z formularzy dostępnych 
z tyłu kościoła (St Ignatius Parish – Pa-
rishioner Registration Form) i dokonali 
zapisu do wspólnoty parafialnej.

Nowo przybyłym

Informacja o kolekcie z okresu świą-
tecznego przekazemy w druga niedzielę 
stycznia.

Kolekta

przybyłych do naszego kościoła i na-
szej wspólnoty parafialnej! Parafia 
św. Ignacego to miejsce, gdzie spoty-
kają się różne wspólnoty językowe.  
Życzymy wszystkim dobrej niedzieli i bło-
gosławionego tygodnia.

Witamy wszystkich

po polsku: w każdą niedzielę
13:30 – Msza z udziałem dzieci 
19:30 – Msza wieczorna
po angielsku: codziennie o 10:00 i 18:30 
w niedzielę: (sobota 19:00) 8:00; 10:00; 
11:30; 18:00

Msze święte

po polsku: w każdą niedzielę 
12:45–13:15 
18:45–19:30
Istnieje możliwość umówienia się na  
spowiedź indywidualnie.

Spowiedź

Od 5.01: poniedziałek 9:00–10:30
piątek 17:45–18:45
Intencje mszalne można zamawiać po 
każdej Mszy św.   

Kancelaria parafialna

Msza św. 
z modlitwą o uzdrowienie
Msza św. odbędzie się w poniedziałek  
30.12 o godz. 19:30. Zapraszamy. Po Mszy 
św. będziemy trwali na modlitwie ado-
rując Najświętszy  Sakrament, prosząc 
Pana Jezusa o Jego dary. Informujcie  
o tym wydarzeniu Waszych najbliższych  
i wszystkich potrzebujących. NARODZINY KRÓLA

Kurs przedmałżeński
W roku 2019/2020 odbędzie się jedna edy-
cja kursu przedmałżeńskiego w języku 
polskim. Kurs rozpoczniemy w ostatnią 
niedzielę stycznia 26.01.2020, będzie to 6 
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.

lewa 
gotowa

będzie nieczynna między  24.12, a 5.01.  
Intencje mszalne i formularze zgłoszenio-
we przed spotkaniem w kancelarii, po każ-
dej Mszy świętej. W sprawach pilnych pro-
simy o kontakt e-mailowy lub telefoniczny.   

Kancelaria parafialna
Uroczystość Bożego Narodzenia

25 grudnia
Msza św. tylko o godz. 13:30

Pierwszy dzień oktawy Bożego Narodzenia
26 grudnia

Msza św. tylko o godz. 11:00 

Niedziela
29 grudnia

Msze św. o godz. 13:30 (z udziałem dzieci) i 19:30

Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki
1 stycznia

Msza św. tylko o godz. 12:00 

Wszyscy, którzy chcą odwiedzin duszpa-
sterskich,  proszeni są o wypełnienie for-
mularza i przekazanie go do zakrystii lub 
duszpasterza,  skontaktujemy się i umó-
wimy spotkanie. W tym roku w pierwszej 
kolejności chcielibyśmy odwiedzić szcze-
gólnie te rodziny, u których nie byliśmy w 
poprzednich latach. Prosimy, aby do nie-
dzieli 12 stycznia zgłaszały się do nas oso-
by, które chcą przyjać nas po raz pierwszy. 
Po tym dniu zapraszamy wszystkich do 
wypełniania formularzy, które są wyło-
żone z tyłu kościoła. Chcemy, aby wizyta 
duszpasterza w Waszych domach była 
okazją do wspólnej modlitwy i rozmowy. 

Wizyta duszpaterska
Bóg czyni swoje dziedzictwo na ziemi przez posłanie Króla.  

To Królestwo ma być chwałą Boga i ludzi. Bóg pragnie, aby Jego  
Syn - Jezus podniósł nas wszystkich do królewskiej godości,  

wówczas żadna siła nie będzie mogła nas oddzielić od Jego miłości. 

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

realizowało się Boże pragnienie Królestwa Boga między nami. 
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


