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Bóg przygotowuje serce Józefa, który 
mimo niepewności zaufał i dał się pro-
wadzić Panu. Niech św. Józef prowadzi 
nas w tym ostatnim tygodniu adwentu.

PAN JEST BLISKO!

Liturgia Słowa
Pierwsze Czytanie (Iz 7 ,  10 - 14)
Pan przemówił do Achaza tymi słowami: 
«Proś dla siebie o znak od Pana, Boga twe-
go, czy to głęboko w Szeolu, czy to wysoko w 
górze». Lecz Achaz odpowiedział: «Nie będę 
prosił i nie będę wystawiał Pana na próbę». 
Wtedy rzekł Izajasz: «Słuchajcie więc, domu 
Dawidowy: Czyż mało wam naprzykrzać się 
ludziom, iż naprzykrzacie się także mojemu 
Bogu? Dlatego Pan sam da wam znak: Oto 
Panna pocznie i porodzi Syna, i nazwie Go 
imieniem Emmanuel».

Czytania na następną niedzielę
Narodzenie Pańskie, Rok A
Pierwsze czytanie: Iz 52, 7-10
Psalm: Ps 98
Drugie czytanie: Hbr 1, 1-6
Ewangelia: J 1, 1-18

Drugie czytanie  (Rz 1, 1 – 7)
Paweł, sługa Chrystusa Jezusa, z powołania 
apostoł, przeznaczony do głoszenia Ewange-
lii Bożej, którą Bóg przedtem zapowiedział 
przez swoich Proroków w Pismach świętych. 
Jest to Ewangelia o Jego Synu, pochodzącym 
według ciała z rodu Dawida, a ustanowio-
nym według Ducha Świętości przez po-
wstanie z martwych pełnym mocy Synem 

Alleluja, Alleluja, Alleluja
Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna,
któremu nadadzą imię Emmanuel,
to znaczy Bóg z nami.
Alleluja, Alleluja, AllelujaPs 24

Ref.: Przybądź, o Panie, Tyś jest Królem chwały.

Do Pana należy ziemia i wszystko, co ją napełnia, 
świat i jego mieszkańcy.
Albowiem On go na morzach osadził 
i utwierdził ponad rzekami.
Ref.: Przybądź, o Panie, Tyś jest Królem chwały.

Kto wstąpi na górę Pana, 
kto stanie w Jego świętym miejscu?
Człowiek rąk nieskalanych i czystego serca, 
który nie skłonił swej duszy ku marnościom 
i nie przysięgał fałszywie.

Ref.: Przybądź, o Panie, Tyś jest Królem chwały.

On otrzyma błogosławieństwo od Pana 
i zapłatę od Boga, swego Zbawcy.
Oto pokolenie tych, którzy Go szukają, 
którzy szukają oblicza Boga Jakuba.

Ewangelia (Mt 1, 18-24) 
Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak.
Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Jó-
zefem, wpierw nim zamieszkali razem, 
znalazła się brzemienną za sprawą Ducha 
Świętego. Mąż Jej, Józef, który był czło-
wiekiem prawym i nie chciał narazić Jej 
na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją po-
tajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto anioł 
Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: «Józe-
fie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie 
Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha 
Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Po-
rodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On 
bowiem zbawi swój lud od jego grzechów».
A stało się to wszystko, aby się wypełniło 
słowo Pańskie powiedziane przez proroka: 
Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któ-
remu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy 
„Bóg z nami”. Zbudziwszy się ze snu, Józef 
uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański: 
wziął swoją Małżonkę do siebie.

Bożym, o Jezusie Chrystusie, Panu naszym.
Przez Niego otrzymaliśmy łaskę i urząd 
apostolski, aby ku chwale Jego imienia 
pozyskiwać wszystkich pogan dla posłu-
szeństwa wierze. Wśród nich jesteście 
i wy powołani przez Jezusa Chrystusa.
Do wszystkich przez Boga umiłowanych, 
powołanych świętych, którzy mieszka-
ją w Rzymie: łaska wam i pokój od Boga, 
Ojca naszego, i Pana Jezusa Chrystusa.



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

wieczór międzynarodowy W sobotę 7 stycznia zapraszamy wszyst-
kich na międzynarodowe spotkanie, które mamy nadzieję, będzie dobrą okazją do wspólnego 
śpiewania kolęd i dzielenia się świątecznymi tradycjami kulinarnymi.

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.

Witamy wszystkich przybyłych 
do naszego kościoła i do naszej wspólnoty 
parafialnej! Parafia św. Ignacego, to mie-
jsce, 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

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.

Kolekta w poprzednią niedzielę 
wyniosła £870.77, wszystkim serdecznie dzię-
kujemy za złożone ofiary.

Kancelaria parafialna
W najbliższym czasie kancelaria będzie czynna:
w czwartki 22 i 29.12 od godz. 9:00 do10:30
w piątki 23 i 30.12 kancelaria będzie nieczynna.
Intencje mszalne i formularze zgłoszeniowe przed 
spotkaniem w kancelarii, po każdej Mszy św.  
W sprawach pilnych prosimy o kontakt e-ma-
ilowy lub telefoniczny.   

Msze święte po polsku 
w każdą niedzielę:

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

RORATY – od pon do pt 6.30 (kaplica)
– sobota 7.00 w kaplicy

„wspólnota u przyjaciela”  
najbliższe spotkanie (świąteczne) w poniedziałek 
(9.1) o godz. 19:30 w Domu Parafialnym.

Pan jest blisko! Już w następną niedzielę będziemy świętować Boże Narodzenie.  Tak się składa, 
że w naszej społeczności przeżywaliśmy wczoraj adwentowy dzień skupienia. Dlaczego to jest 
ważne? Dzień skupienia może być czasem modlitwy, zadumy, nawrócenia i odkrycia Jezusa 
Chrystusa na nowo w naszym życiu. Jestem przekonany, że dla wielu z nas był on błogosławio-
ną chwilą, ponieważ kolejny raz mogliśmy przyjrzeć się np. naszej hierachii wartości. 

Być może na początku Adwentu mieliśmy jakieś postanowienia i wielkie pragnienia. Część 
z nas uczestniczyła w rekolekcjach ignacjańskich w życiu codziennym, inni w konferencjach 
kształtujących dojrzałość i wrażliwość chrześcijańską, jeszcze inna grupa uczestniczyła w co-
dziennych roratach, czy też podejmowała niejednokrotnie ukryte praktyki pokutne. Może są 
także pośród nas i tacy, którzy przez zabieganie czy przepracowanie, nie podjęli żadnych ćwi-
czeń sprzyjających odnowie życia wewnętrznego. To nie jest jeszcze powód do smutku! Przed 
nami ostatni pełny tydzień Adwentu. Parafrazując dzisiejszą Ewangelię, możemy powiedzieć, 
że nie musimy się bać i tak jak św. Józef, możemy przyjać Maryję i Jezusa. Nawet więcej, za-
praszam Was do ryzyka, które nie było obce św. Józefowi! Przyjmując Boga, który przycho-
dzi w osobie Małego Dzieciątka, możemy doświadczyć przemiany naszego życia. Jezus może 
obdarzyć nas swoim pokojem, miłością i radością, które są bezwarunkowe i przekraczające 
nasze potrzeby. Spójrzmy, czym jest dla nas tegoroczny Adwent? Jakich owoców oczekuję? Czy 
pragnę, aby w moim sercu naprawdę narodził się Bóg?

o. Bogdan Leśniak SJ

opłatki i kalendarze
Przy wejściu do kościoła można nabyć opłatki świąteczne i kalendarze na przyszły rok. Dochód 
ze sprzedaży zostanie przeznaczony na zakup sprzętu multimedialnego oraz innych rzeczy zwią-
zanych z duszpasterstwem dzieci i rodzin. 

możliwość spowiedzi
19.12 godz. 19:30 

Zapraszamy na Nabożeństwo pojednania w 
języku polskim, które poprowadzi nasz rekolek-
cjonista o. Piotr Szymański SJ

24.12 godz. 10.30 -11.30
W dniach 25 i 26.12 nie będzie możliwości  
spowiedzi przed Mszami św. w j. polskim.

1.1.2107  
12:45–13:15 i 18:15–19:15

24 grudnia (sobota) 
Wigilia Bożego Narodzenia

19:00 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 18:45 do zakrystii.
23:15 kolędowanie w j. angielskim

24:00 Pastreka 
w j. angielskim z tłumaczeniem na j. polski

25 grudnia (niedziela) 
Uroczystość Bożego Narodzenia

Msza święta tylko o godz. 13:30 

26 grudnia (poniedziałek) 
Pierwszy dzień oktawy Bożego Narodzenia

Msza Święta tylko o godz. 12:00 

1 stycznia (niedziela) 
Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki 

24:00 Msza święta na Nowy Rok 2017 (w j. ang.)
13:30 Msza święta z udziałem dzieci

19:30 Msza święta wieczorna

wizyta duszpasterska Wszyscy, którzy chcą odwiedzin duszpasterskich  
proszeni są o wypełnienie formularza znajdującego sie z tyłu kościoła i zgłoszenie się bezpośrednio 
po mszy w zakrystii u duszpasterza. Aby ustalić datę i godzinę spotkania, lub jeśli termin wizyty nie 
jest bardzo istotny, prosimy o wypełnienie formularza znajdującego sie z tyłu kościoła i wrzucenie 
go do koszyka, wówczas skontaktujemy się i umówimy spotkanie. Jeśli mieszkacie w pobliżu przyja-
ciół, znajomych, którzy również chcą przyjąć księdza, to spróbujcie uzgodnić wspólny termin. Ufamy, 
że ułatwi to poruszanie się po rozległym terenie parafii. W miarę możliwości pragniemy odwiedzić 
Was wszystkich. Prosimy jednak o wyrozumiałość 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 błogosławień-
stwa miejsca zamieszkania.

roraty Zapraszamy Was do codziennego uczestnictwa w roratach od poniedziałku do 
piątku o godz. 6.30 w kaplicy (wejście od zakrystii). Ostatnie roraty w sobotę 24.12 o godzi-
nie 7.00 w kaplicy. Przyjmujemy intencje mszalne na ten wyjątkowy czas. 


