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Bądźmy czujni w odkrywaniu 
boskich cząstek zasianych  

w naszej codzienności. 

CZUWAJCIE

Liturgia Słowa

Pierwsze Czytanie (Iz 63, 16b-17. 19b; 64, 2b-7)

Ty, Panie, jesteś naszym ojcem, odkupiciel 
nasz – to Twoje imię odwieczne. Czemu, 
o Panie, dozwalasz nam błądzić z dala od 
Twoich dróg, tak iż serca nasze stają się 
nieczułe na bojaźń przed Tobą? odmień 
się przez wzgląd na Twoje sługi i na poko-
lenia Twojego dziedzictwa. Obyś rozdarł 
niebiosa i zstąpił – przed Tobą zatrzęsłyby 
się góry. Zstąpiłeś: przed Tobą zatrzęsły 
się góry. ani ucho nie słyszało, ani oko nie 
widziało, żeby jakiś bóg poza Tobą czynił 
tyle dla tego, co w nim pokłada ufność. 
Obyś wychodził naprzeciw tym, co rado-
śnie pełnią sprawiedliwość i pamiętają o 
Twych drogach. Oto Ty zawrzałeś gnie-
wem, bo grzeszyliśmy przeciw Tobie od 
dawna i byliśmy zbuntowani. My wszyscy 
byliśmy skalani, a wszystkie nasze dobre 
czyny jak skrwawiona szmata. My wszyscy 
opadliśmy zwiędli jak liście, a nasze winy 
poniosły nas jak wicher. Nikt nie wzywał 
Twojego imienia, nikt się nie zbudził, by 
się chwycić Ciebie. Bo skryłeś Twoje obli-
cze przed nami i oddałeś nas w moc naszej 
winy. a jednak, Panie, Ty jesteś naszym oj-
cem. My jesteśmy gliną, a Ty naszym Twór-
cą. Wszyscy jesteśmy dziełem rąk Twoich.

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Okaż nam, Panie, łaskę swoją
i daj nam swoje zbawienie.

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Psalm: 80

Ref.: Odnów nas, Boże, i daj nam zbawienie.

Ewangelia (Mk 13, 33-37)
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Uwa-
żajcie, czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas 
ten nadejdzie. Bo rzecz ma się podobnie jak 
z człowiekiem, który udał się w podróż. zo-
stawił swój dom, powierzył swym sługom 
staranie o wszystko, każdemu wyznaczył 
zajęcie, a odźwiernemu przykazał, żeby czu-
wał. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy 
pan domu przyjdzie: z wieczora czy o pół-
nocy, czy o pianiu kogutów, czy rankiem. By 
niespodzianie przyszedłszy, nie zastał was 
śpiących. Lecz co wam mówię, do wszyst-
kich mówię: Czuwajcie!»

Drugie czytanie  (1 Kor 1, 3-9)

Bracia: Łaska wam i pokój od Boga ojca 
naszego i Pana Jezusa Chrystusa! Bogu 
mojemu Dziękuję wciąż za was, za ła-
skę daną wam w Chrystusie Jezusie. W 
Nim to bowiem zostaliście wzbogaceni 
we wszystko: we wszelkie słowo i wszel-
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kie poznanie, bo świadectwo Chrystusowe 
utrwaliło się w was. Nie doznajecie tedy 
braku żadnej łaski, oczekując objawienia się 
Pana naszego, Jezusa Chrystusa. On też bę-
dzie umacniał was aż do końca, abyście byli 
bez zarzutu w dzień Pana naszego, Jezusa 
Chrystusa. Wierny jest Bóg, który powołał 
was do współuczestnictwa z Synem swo-
im, Jezusem Chrystusem, Panem naszym.

nadzieja

miłość
pokój

radość
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nadzwyczajni szafarze 
Najświętszego Sakramentu, którzy pełnią tę po-
sługę, zaproszeni są na Mszę św. i spotkanie w 
czwartek, 7.12 o godz. 19.30 do małej kaplicy.

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

7.12 19.30 – Msza dla Szafarzy

Kolekta w minioną niedzielę wyniosła   
£902.23, wszystkim dziękujemy za złożone 
ofiary. 

„wspólnota u przyjaciela”  
zaprasza w poniedziałek (4.12) o godz. 19:30, na 
wspólną modlitwę i rozważanie Słowa Bożego.

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
6 grudnia (środa):
Wsp. św. Mikołaja, biskupa
7 grudnia (czwartek):
Wsp. św. Ambrożego, biskupa i doktora Kościoła
8 grudnia (piątek):
Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej 
Maryi Panny

o. Mateusz Konopiński SJ

paczki świąteczne dla ubogich i wielodzietnych rodzin oraz osób bezdom-
nych, z Kuchni Charytatywnej oo. franciszkanów we Wrocławiu, można przynosić do zakry-
stii. Więcej informacji: michalarchaniol@hotmail.com; lub tel. 07940929245(Artur).

sprzątanie kościoła
w piątek (8.12) po adoracji Najświętszego Sakra-
mentu o  godz. 20:00. Jako wspólnota Polaków 
jesteśmy odpowiedzialni za sprzątanie naszego 
kościoła. Zapraszamy do włączenia się w dbanie 
o wspólne dobro.

możliwość spowiedzi
18.12 godz. 19.30

Nabożeństwo pojednania w j. angielskim  
z możliwością spowiedzi po polsku.

14.12 godz. 19:30 
Nabożeństwo pojednania w j. polskim.

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

roraty Zapraszamy Was do codziennego uczestnictwa w porannych Mszach świętych 
roratnich. Odbywają się one od poniedziałku do piątku o godz. 6.15 w kaplicy (wejście od 
zakrystii), a w soboty o 7.00 w kościele. Po sobotnich roratach tradycyjnie zapraszamy na 
wspólne śniadanie. Przyjmujemy intencje mszalne na ten wyjątkowy czas. 

adewntowe troski Zachęcamy do wewnętrznej wrażliwości i zaangażowa-
nia się w akcję adwentową, która ma na celu rozwijanie w nas ducha modlitwy i służby za tych, 
którzy są w potrzebie. Kartki z pudełkami do wycięcia będą dostępne po Mszach świętych. Do 
pudełek tych możemy wrzucać nasze modlitwy za tych, których spotykamy i tych, którzy tego po-
trzebują oraz drobne ofiary, które przeznaczymy na apostolat społeczny naszego duszpasterstwa.

Można odnieść wrażenie, że Kościół znajduje się w jakiejś innej rzeczywistości. Pamiętam 
jak pod koniec października, robiłem zakupy w jednym ze sklepów i widziałem choinki i 
świąteczne ozdoby. Okres przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia w Kościele zaczyna się 
dziś, zaledwie trzy tygodnie przed wydarzeniem. Czy to znaczy, że przygotowanie wewnętrz-
ne jest łatwiejsze i można je „zrobić szybciej” niż to zewnętrzne? Nie wydaje mi się, żeby to 
była prawda! 
W dzisiejszej Ewangelii Jezus zaprasza do ciągłej postawy wrażliwości i czuwania. Ciągłość 
bycia przy Jezusie pozwala nam spojrzeć na Jego narodzenie z innej perpsektywy. Zaczynamy 
się przygotowywać do świętowania tajemnicy Wcielenia, tajemnicy przyjścia Boga w ludzkiej 
naturze. To świętowanie jest możliwe kiedy jestem bliski Boga–Człowieka, nie tylko w czasie 
świąt, ale w ciągu całego mojego życia. Adwent staje się więc czasem szczególnej wrażliwości 
na odkrywanie tajemnic, które Bóg objawił nam w Swoim Synu. Jest to czas wielu zadań, ale 
nie zapominajmy o tych podstawowych wypływających z naszej wiary. Bóg przyszedł do nas 
w ludzkiej postaci - pamiętajmy o ludziach, Bóg przyszedł jako ubogi - pamiętajmy o ubogch, 
Bóg przyszedł, by nieść radość i wolność - my także nieśmy radość i wolność. Bóg przyszedł, 
by przemieniać serca - my także przemieniajmy serca! 
Niech Adwent będzie dla nas czasem odkrywania boskich cząstek w naszym życiu!

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.

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

okres świąteczny W tym roku Wigilia Bożego Narodzenia przypada w nie-
dzielę. Tego dnia Msza św. w j. polskim o godz. 13.30 oraz Pasterka w j. polskim o godz. 21.30.  
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. 


