
nocy. Kiedy bowiem będą mówić: «Pokój i 
bezpieczeństwo» – tak niespodzianie przyj-
dzie na nich zagłada, jak bóle na brzemien-
ną, i nie umkną. Ale wy, bracia, nie jesteście 
w ciemnościach, aby ów dzień miał was za-
skoczyć jak złodziej. Wszyscy wy bowiem 
jesteście synami światłości i synami dnia. 
Nie jesteśmy synami nocy ani ciemności. 
Nie śpijmy przeto jak inni, ale czuwajmy i 
bądźmy trzeźwi.
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Bóg nie oczekuje od nas bierngo prze-
strzegania jego przykazań, ale pragnie 
naszego rozwoju. Nie tylko duchowego, 
ale także fizycznego i materialnego. 

SŁUGO DOBRY

Liturgia Słowa
Pierwsze Czytanie (Prz 31, 10-13. 19-20. 30-31)

Niewiastę dzielną kto znajdzie? Jej war-
tość przewyższa perły. Serce małżonka jej 
ufa, na zyskach mu nie zbywa; nie czyni 
mu źle, ale dobrze przez wszystkie dni 
jego życia. O wełnę i len się stara, pracuje 
starannie rękami. Swe ręce wyciąga po ką-
dziel, jej palce chwytają wrzeciono. Otwie-
ra dłoń ubogiemu, do nędzarza wyciąga 
swe ręce. Kłamliwy wdzięk i marne jest 
piękno: chwalić należy niewiastę, co boi 
się Pana. Uznajcie owoce jej rąk, niech w 
bramie sławią jej czyny.

Alleluja, Alleluja, Alleluja
Trwajcie we Mnie, a Ja w was trwać będę.
Kto trwa we Mnie, przynosi owoc obfity.
Alleluja, Alleluja, Alleluja

Psalm: 128

Ref.: Szczęśliwy człowiek, który służy Panu

Szczęśliwy człowiek, który służy Panu 
chodzi Jego drogami.
Będziesz spożywał owoc pracy rąk swoich, 
szczęście osiągniesz i dobrze ci będzie.

Ref.: Szczęśliwy człowiek, który służy Panu

Małżonka twoja jak płodny szczep winny 
w zaciszu twego domu.
Synowie twoi jak oliwne gałązki 
dokoła twego stołu.

Ref.: Szczęśliwy człowiek, który służy Panu

Tak będzie błogosławiony człowiek, 
który służy Panu.
Niech cię z Syjonu Pan błogosławi 
i obyś oglądał pomyślność Jeruzalem 
przez wszystkie dni twego życia.

Ref.: Szczęśliwy człowiek, który służy Panu

Ewangelia (Mt 25, 14-15. 19-21)
Jezus opowiedział swoim uczniom nastę-
pującą przypowieść: «Podobnie jest z kró-
lestwem niebieskim jak z pewnym czło-
wiekiem, który mając się udać w podróż, 
przywołał swoje sługi i przekazał im swój 
majątek. Jednemu dał pięć talentów, drugie-
mu dwa, trzeciemu jeden, każdemu według 
jego zdolności, i odjechał.Po dłuższym cza-
sie powrócił pan owych sług i zaczął roz-
liczać się z nimi. Wówczas przyszedł ten, 
który otrzymał pięć talentów. Przyniósł dru-
gie pięć i rzekł: „Panie, przekazałeś mi pięć 
talentów, oto drugie pięć talentów zyska-
łem”. Rzekł mu Pan: „Dobrze, sługo dobry 
i wierny! Byłeś wierny w rzeczach niewielu, 
nad wieloma cię postawię: wejdź do radości 
twego Pana!”»

Drugie czytanie  (1Tes 5, 1-6)

Nie potrzeba wam, bracia, pisać o czasach 
i chwilach, sami bowiem dokładnie wiecie, 
że dzień Pański przyjdzie tak jak złodziej w 

Czytania na następne niedziele
Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla 
Wszechświata
Pierwsze czytanie: Ez 34, 11-12. 15-17
Psalm: 23
Drugie czytanie: 1 Kor 15, 20-26. 28
Ewangelia: Mt 25, 31-46



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

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.

Spowiedź po polsku
w niedzielę: 12:45–13:15 i 18:15–19:15

Msze święte po polsku 
w każdą niedzielę:

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

24.12 13.00 – Msza dla apostolatu społecznego

Kolekta w minioną niedzielę wyniosła   
£924,17, wszystkim dziękujemy za złożone 
ofiary. 

„wspólnota u przyjaciela”  
zaprasza w poniedziałek (20.11) o godz. 19:30, na 
spotkanie modlitewne do domu parafialnego. Na 
każdym spotkaniu jest czas na wspólną modlitwę, 
rozważanie Słowa Bożego i modlitwę śpiewem.

Kancelaria parafialna
czwartek 9:00 - 10:30
piątek 19:30 - 20:30

Intencje mszalne i formularze zgłoszeniowe przed 
spotkaniem w kancelarii po każdej Mszy św.  

Kalendarz liturgiczny
21 listopada (wtorek):
Wsp. Ofiarowanie Najświętszej Maryi Panny
22 listopada (środa):
Wsp. św. Cecylii, dziewicy i męczennicy
24 listopada (piątek):
Wsp. świętych męczenników Andrzeja Dung-
Lac, prezbitera, i Towarzyszy
26 listopada (niedziela):
Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla 
Wszechświata

o. Mateusz Konopiński SJ

pomoc bezdomnym Przyj-
mujemy odzież dla bezdomnych, którą można 
przynosić na portiernię domu parafialnego z 
podpisem: „FOR HOMELESS”. Szczególnie po-
trzebne są: odzież zimowa, buty, koce oraz nowa 
bielizna i nowe skarpety. Prosimy zadbać, by 
odzież była czysta i gotowa do użytku.

paczki świąteczne (dla ubogich i wielodzietnych rodzin oraz osób bezdom-
nych, 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 
np. słodycze, zabawki itp. Prosimy nie wkładać owoców. Zbiórki paczek w niedzielę 27.11  i  4.12 
po Mszach św. Więcej informacji: michalarchaniol@hotmail.com; lub tel. 07540 097912 (Artur).

spotkanie mikołajkowe dla dzieci odbędzie się w sobotę 2.12 od go-
dziny 14.00 do godziny 16.00 w domu parafialnym. Zapraszamy wszystkie dzieci do wspólnej 
zabawy i spotkania z bardzo specjalnym gościem!

intencje mszalne Istnieje moż-
liwość rezerwacji intencji mszalnych na Mszach 
św. roratnich, które w miesiącu grudniu od po-
niedziałku do piątku będę sprawowane o godzi-
nie 6.15.

advent children’s celebration Chcemy zorganizować wspól-
ny, międzynarodowy, adwentowy wieczór artystyczny dla dzieci. Odbędzie się on 16 grudnia o 
godz. 15.00-16.30. Jeśli Wasze dzieci chcą wziąć w nim udział, prosimy o kontakt z Leila Persaud 
07932 951706. Jeśli chcesz pomóc w zorganizowaniu tego wieczoru, także skontaktuj się z Leilą.

„Kto zamierza kochać tak, jak kochał Jezus, powinien postępować zgodnie z Jego przykła-
dem, i to przede wszystkim wtedy, kiedy jest wezwany do okazania miłości ubogim”.  Te słowa 
papieża Franciszka są dla nas szczególnym wezwaniem na dziś, na Światowy Dzień Ubogich.  
Możemy mieć wrażenie, że bardzo dużo mówi się i oczekuje od miłości względem potrze-
bujących. Bez wątpienia przechodzimy pewną transformację w rozumieniu i przyjmowaniu 
ludzi potrzebujących. Jesteśmy społeczeństwem coraz bardziej świadomym i coraz lepiej po-
mamagającym. Jednak biedy jest wśród nas wciąż tyle samo lub nawet więcej. Dziś w Ewan-
gelii czytamy o talentach, które gospodarz powierza swoim sługom. Każdy z nas został obda-
rowany przez Stwórcę i każdy z nas jest zaproszony, by pomnażać swój majątek i swoje talety. 
Nie możemy ich zakopywać – nie możemy z nich nie korzystać. 
Ewangelia uczy nas, że pierwszym darem Boga dla człowieka jest miłość, to pierwszy talent, 
to pierwsza nasza zdolność. Jeśli chcemy naśladować, w jakiś sposób pomnażać miłość Boga, 
to w sposób szczególny jesteśmy dziś wezwani do tego, by kochać biednych. Aby na drodze z 
Jezusem odnaleźć Jego ślady w utrudzonych, zmęczonych, głodnych twarzach ludzi. 
Zapraszam wszystkich do podjęcia refleksji nad tym, jak bardzo moje życie jest pomnaża-
niem dobra, na ile obecna jest we mnie świadomość biednych, którzy są wokół mnie. Jak 
bardzo też otwarty jestem na każdego, kto prosi mnie o pomoc? A może ten dzień jest moim 
dniem? Może to ja jestem biedny, bo nie mam nikogo, bo potrzebuje doświadczyć miłości, bo 
potrzebuje spotkań z ludźmi. Może dziś jest dzień, w którym muszę odkopać swoje talenty?

wyprzedaż Jeszcze dziś w domu parafialnym można kupić meble, łóżka i drobne 
wyposażenie domowe na wyprzedaży, z której środki przekażemy na potrzeby naszej parafii. 
Zakupione przedmioty należy zabrać i przetransportować we własnym zakresie w dniu zakupu. 

nieobecność w dniach od 29.11 do 
7.12  nieobecny będzie o. Bogdan. W związku z 
tym nie będzie możliwości spowiedzi w niedzie-
lę 3.12 o godz. 18.15-19.15.

spotkanie wolontariuszy 
Doroczne spotkanie wolontariuszy, dobroczyń-
ców i przyjaciół naszego duszpasterstwa odbę-
dzie się 13.01.2018 o godzinie 18.00. Zarezer-
wujcie ten czas na wspólne świętowanie.


