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Liturgia Słowa

Ewangelia (Łk 1, 26-28)

Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w 
Galilei, zwanego Nazaret, do dziewicy po-
ślubionej mężowi imieniem Józef, z rodu 
Dawida; a dziewicy było na imię Maryja. 
Wszedłszy do Niej, Anioł rzekł: «Bądź po-
zdrowiona, łaski pełna, Pan z Tobą, błogo-
sławiona jesteś między niewiastami ». Ona 
zmieszała się na te słowa i rozważała, co by 
miało znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł 
rzekł do Niej: «Nie bój się, Maryjo, znala-
złaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i 
porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. 
Będzie on wielki i zostanie nazwany Synem 
Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego 
praojca, Dawida. Będzie panował nad do-
mem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu 
nie będzie końca». Na to Maryja rzekła do 
anioła: «Jakże się to stanie, skoro nie znam 
męża?» Anioł Jej odpowiedział: «Duch 
Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższe-
go okryje Cię cieniem. Dlatego też Święte, 
które się narodzi, będzie nazwane Synem 
Bożym. a oto również krewna Twoja, Elż-
bieta, poczęła w swej starości syna i jest już 
w szóstym miesiącu ta, którą miano za nie-
płodną. Dla Boga bowiem nie ma nic nie-
możliwego». Na to rzekła Maryja: «Oto ja 
służebnica Pańska, niech mi się stanie we-
dług słowa twego». Wtedy odszedł od Niej 
Anioł.

Psalm: Ps 88

Ref.: Na wieki będę sławił łaski Pana

IV Niedziela Adwentu

Pierwsze czytanie: 2 Sm 7, 1-5. 8b-12. 14a. 16
Drugie czytanie: Rz 16, 25-27

Ewangelia (Łk 2, 1-14)

W owym czasie wyszło rozporządzenie 
Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis 
ludności w całym świecie. Pierwszy ten spis 
odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Sy-
rii był Kwiryniusz. Podążali więc wszyscy, 
aby się dać zapisać, każdy do swego mia-
sta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta 
Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego 
zwanego Betlejem, ponieważ pochodził 
z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapi-
sać z poślubioną sobie Maryją, która była 
brzemienna. Kiedy tam przebywali, nad-
szedł dla Maryi czas rozwiązania. Powiła 
swego pierworodnego Syna, owinęła Go w 
pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było 
dla nich miejsca w gospodzie. W tej samej 
okolicy przebywali w polu pasterze i trzy-
mali straż nocną nad swoją trzodą. Wtem 
stanął przy nich anioł Pański i chwała Pań-
ska zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo 
się przestraszyli. I rzekł do nich anioł: «Nie 
bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wiel-
ką, która będzie udziałem całego narodu: 
dziś bowiem w mieście Dawida narodził się 
wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan. 
A to będzie znakiem dla was: znajdziecie 
Niemowlę owinięte w pieluszki i leżące w 
żłobie». I nagle przyłączyło się do anioła 
mnóstwo zastępów niebieskich, które wiel-
biły Boga słowami: «Chwała Bogu na wy-
sokościach, a na ziemi pokój ludziom, w 
których sobie upodobał».

Psalm: Ps 96

Ref.: Dziś się narodził Chrystus Pan, Zbawiciel

Wigila Bożego Narodzenia “Pasterka“

Pierwsze czytanie: Iz 9, 1-3. 5-6
Drugie czytanie: Tt 2, 11-14



Odwiedziny chorych w każdy  
I piątek miesiąca. Jest to dla nich możliwość 
spowiedzi i przyjęcia Komunii świętej. Zaintere-
sowanych prosimy o kontakt. Jeśli jest taka po-
trzeba, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu 
odwiedzamy również chorych w szpitalu.

Nowo przybyli  do naszej parafii,  
a także ci parafianie, 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.

bieżące informacje 
Parafia św. Ignacego, to miejsce, gdzie spotykają 
się różne wspólnoty językowe. Aktualności o 
przedsięwzięciach, wspólnotach i posłudze dusz-
pasterskiej w języku polskim można znaleźć na 
stronie internetowej stignatius.pl oraz na naszym 
koncie facebook.com/stignatiuspl/. 
W tych miejscach, oprócz aktualności, można 
dowiedzieć się o programach katechetycznych  
i przygotowaniu do poszczególnych sakramentów: 
chrztu, bierzmowania, I komunii św. i sakramentu 
małżeństwa.
Wszystkich niezwiązanych jeszcze z naszym 
duszpasterstwem zapraszamy do uczestnictwa w 
niedzielnych Mszach św. o godz. 13.30 (Msza dla 
rodzin z dziećmi)  i o godz. 19.30 (Msza spokojna).

Kolekta w minioną niedzielę wyniosła   
£979,80, wszystkim dziękujemy za złożone 
ofiary. 

okres świąteczny Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego.  
W duchu powyższych słów z dzisiejszej 
Ewangelii z całego serca życzymy Wam, 
aby czas Bożego Narodzenia i zbliżający się 
Nowy Rok obfitowały w łaski Pana – miłość, 
miłosierdzie, pokój i radość. Niech tak się 
stanie! Amen.

adwentowe troski można przyno-
sić do zakrystii po każdej Mszy św. w języku pol-
skim. Dziękujemy za Wasze zaangażowanie! 

warsztaty muzyczne prowadzone przez P. Bębenka, H. Kowalskiego  
i P. Pałkę odbędą się 2 – 4.2.18 w naszym kościele. Zapisy do 28.1 u Rafał Pratko: pratko@wp.pl 
or Katarzyna Paszek: paszek.katarzyn@gmail.com. Koszt udziału w warsztatach £30. Bie-
żące informacje na facebookowej stronie wydarzenia: „Warsztaty Muzyki Liturgicznej UK”.

możliwość spowiedzi
W dniach 24, 25 i 26.12 nie będzie możliwości  

spowiedzi przed Mszami św. w j. polskim.

31.12.2017 godz. 12:45–13:15

24 grudnia (niedziela)
Msza św. godz. 13.30 

Wigilia Bożego Narodzenia
18:00 Children’s Christmas Mass  

Pasterka z udziałem dzieci w j. angielskim. Dzieci, które chcą 
uczestniczyć w procesji ze świecami i lampionami do żłóbka, 

powinny przyjść najpóźniej o godzinie 17:45 do zakrystii.
21:30 Pasterka w j. polskim

23:15 kolędowanie w j. angielskim
24:00 Pasterka w j. angielskim

25 grudnia (poniedziałek) 
Uroczystość Bożego Narodzenia

Msza święta tylko o godz. 13:30 

26 grudnia (wtorek) 
Pierwszy dzień oktawy Bożego Narodzenia

Msza Święta tylko o godz. 12:00 
26 i 27 grudnia nie będzie Mszy św. wieczornych w j. ang.

31 grudnia (niedziela) 
Msze święte o godz. 13.30 i 19.30

24:00 Msza święta na Nowy Rok 2018 (w j. ang.)

1 stycznia (poniedziałek)
Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki 

Msza święta o godz. 12:00

kancelaria parafialna będzie nieczynna między 23 grudnia, a 2 stycz- między 23 grudnia, a 2 stycz-
nia. Intencje mszalne i formularze zgłoszeniowe przed spotkaniem w kancelarii, po każdej Mszy 
świetej. W sprawach pilnych prosimy o kontakt e-mailowy lub telefoniczny.   

wizyta duszpasterska 
Wszyscy, którzy chcą odwiedzin duszpasterskich,  
proszeni są o wypełnienie formularza znajdującego 
sie z tyłu kościoła i przekazanie go do zakrystii lub 
duszpasterza, wówczas skontaktujemy się i umówi-
my spotkanie. W miarę możliwości pragniemy od-
wiedzić Was wszystkich. Prosimy jednak o wyrozu-
miałość i cierpliwość, ponieważ, 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 błogosła-
wieństwa miejsca zamieszkania.

Duszpasterze

Kalendarz liturgiczny
26 grudnia (wtorek):
Święto św. Szczepana, pierwszego męczennika
27 grudnia (środa):
Święto św. Jana Ewangelisty
14 grudnia (czwartek):
Święto św. Młodzianków

spotkanie wolontariuszy 
Doroczne spotkanie wolontariuszy, dobroczyń-
ców i przyjaciół naszego duszpasterstwa odbę-
dzie się 13.1.2018 o godzinie 18.00. Zarezerwuj-
cie ten czas na wspólne świętowanie.

opłatki i kalendarze Przy wejściu do kościoła można nabyć opłatki świą-
teczne i kalendarze na przyszły rok. 


