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Jezus #więcej#niż#złoto#kadzidło#mirra

Uroczystość Objawienia Pańskiego

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 gę-
sty mrok spowija ludy, a ponad tobą jaśnie-
je Pan, i Jego chwała jawi się nad tobą. I 
pójdą narody do twojego światła, królowie 
do blasku twojego wschodu. Rzuć okiem 
dokoła i zobacz: Ci wszyscy zebrani zdą-
żają do ciebie. Twoi synowie przychodzą 
z daleka, na rękach niesione są twe córki.
Wtedy zobaczysz i promienieć będziesz, a 
serce twe zadrży i rozszerzy się, bo do cie-
bie napłyną bogactwa zamorskie, zasoby 
narodów przyjdą ku tobie. Zaleje cię mno-
gość wielbłądów – dromadery z Madianu i 
z Efy. Wszyscy oni przybędą z Saby, zaofia-
rują złoto i kadzidło, nucąc radośnie hymny 
na cześć Pana.

Drugie czytanie  (Ef 3, 2-3a. 5-6)
Bracia: Słyszeliście przecież o udzieleniu 
przez Boga łaski danej mi dla was, że 
mianowicie przez objawienie oznajmio-
na mi została ta tajemnica. Nie była ona 
oznajmiona synom ludzkim w poprzed-
nich pokoleniach, tak jak teraz została 
objawiona przez Ducha świętym Jego 
apostołom i prorokom, to znaczy, że 
poganie już są współdziedzicami i współ-
członkami Ciała, i współuczestnikami 
obietnicy w Chrystusie Jezusie przez 
Ewangelię.

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

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 żydow-
ski? Ujrzeliśmy bowiem Jego gwiazdę na 
Wschodzie i przybyliśmy oddać Mu po-
kłon». Skoro to usłyszał król Herod, prze-
raził się, a z nim cała Jerozolima. Zebrał 
więc wszystkich arcykapłanów i uczonych 
ludu i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić 
Mesjasz. Ci mu odpowiedzieli: «W Betlejem 
judzkim, bo tak zostało napisane przez Pro-
roka: A ty, Betlejem, ziemio Judy, nie jesteś 
zgoła najlichsze spośród głównych miast 
Judy, albowiem z ciebie wyjdzie władca, 
który będzie pasterzem ludu mego, Izra-
ela». Wtedy Herod przywołał potajemnie 
mędrców i wywiedział się od nich dokład-
nie 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, wy-
słuchawszy 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.

Psalm: Ps 72

Uwielbią Pana wszystkie ludy ziemi.



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

Informację 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

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

Kancelaria parafialna

Spotkanie wolontariuszy

Doroczne spotkanie wolontariuszy, do-
broczyńców i przyjaciół naszego duszpa-
sterstwa odbędzie się w sobotę 1.02.2020 
o godzinie 18:00. Zarezerwujcie ten czas 
na wspólne świętowanie.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.

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

Grupy pomocowe
Przy naszej parafii działają następujące 
grupy wsparcia: Grupa Anonimowych 
Alkoholików AA - w czwartki o godz. 
19:00, Grupa wsparcia dla osób współ-
uzależnionych i osób żyjących z osoba-
mi uzależnionymi AL-ANON - w środy 
o godz. 19:30, Grupa Dorosłych Dzieci 
Alkoholików DDA - środy o godz. 19:00 
Grupa Anonimowych Narkomanów NA 
(w j. ang.) - we wtorki o godz. 19:00. Gru-
py mają charajter otwarty, wszystkich 
potrzebujących wsparcia zapraszamy.

Pomoc Psychologiczna
Pani Agata Peliksza, psychoterapeuta 
stażysta, prowadzi dyżur w środy 17:00-
21:00 w domu parafialnym. Spotkanie 
tylko po umówieniu telefonicznym. 
Szczegółowe informacje: 07933 283373

Wspólnota u Przyjaciela
zaprasza w poniedziałek 06.01 o godz. 
19:30 na spotkanie przy wspólnym stole, 
podczas którego podzielimy się opłat-
kiem. Spotkanie odbędzie się w domu 
parafialnym.

Rada duszpasterstwa
odbędzie się we wtorek 14.01. o godz. 
19:00. Wszelkie sugestie są mile widziane, 
można je przekazywać drogą elektronicz-
ną bądź bezpośrednio do duszpasterzy. 

White Flower Appeal
Jak co roku kościoły w Wielkiej Brytani 
biorą udział w zbiórce na organizację ra-
tującą życie - pro-life. W naszym kościele 
zbiórka odbędzie się w kolejną niedzielę 
12.01. Zebrane środki przeznaczone są 
na finansowanie działalności organizacji 
w nadchodzącym roku. 

Uroczystość Objawienia Pańskiego - Epi-
fania jest związana z trzema wydarze-
niami z życia Jezusa, które łączą w sobie 
wydarzenie objawienia czyli ujawniania i 
ogłaszania, że Jezus jest Mesjaszem. Wy-
darzeniami tymi są: chrzest Jezusa (łac. 
“Baptesimus”), wesele w Kanie Galilej-
skiej i pierwszy cud (łac. “Matrimonium”) 
oraz pokłon mędrców (“Cogito” - po-
znaję). 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 błogosła-
wieństwa na drzwiach Waszych domów, 
czy pokojów będziecie go rzeczywiście 
doświadczać. Przyjąć błogosławieństwo, 
to przyjać samego Boga. Błogosławień-
stwo 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 uszczę-
śliwiania, dzielmy się nim ze wszystkimi!

Uroczystość Objawienia 
Pańskiego - Trzech Króli 

o. Mateusz Konopiński SJ 


