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Bóg zaprasza każdego  
z nas do prostowania  

swoich ścieżek. 

CZAS PRAWDY

Liturgia Słowa
Pierwsze Czytanie (Iz 40,  1-5. 9-11)

«Pocieszajcie, pocieszajcie mój lud!» – 
mówi wasz Bóg. «Przemawiajcie do serca 
Jeruzalem i wołajcie do niego, że czas jego 
służby się skończył, że nieprawość jego od-
pokutowana, bo odebrało z ręki Pana karę 
w dwójnasób za wszystkie swe grzechy». 
Głos się rozlega: «drogę Panu przygotuj-
cie na pustyni, wyrównajcie na pustkowiu 
gościniec dla naszego Boga! Niech się pod-
niosą wszystkie doliny, a wszystkie góry i 
pagórki obniżą; równiną niechaj się staną 
urwiska, a strome zbocza niziną. Wtedy się 
chwała Pańska objawi, razem ją każdy czło-
wiek zobaczy, bo usta Pańskie to powie-
działy». Wstąp na wysoką górę, zwiastunko 
dobrej nowiny na Syjonie! Podnieś mocno 
twój głos, zwiastunko dobrej nowiny w Je-
ruzalem! Podnieś głos, nie bój się! Powiedz 
miastom judzkim: «oto wasz Bóg! oto Pan 
Bóg przychodzi z mocą i ramię Jego dzier-
ży władzę. oto Jego nagroda z Nim idzie 
i przed Nim Jego zapłata. Podobnie jak 
pasterz pasie on swą trzodę, gromadzi ją 
swoim ramieniem, jagnięta nosi na swej 
piersi, owce karmiące prowadzi łagodnie».

Alleluja, Alleluja, Alleluja
Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki 
dla Niego;
wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże.
Alleluja, Alleluja, Alleluja

Psalm: 85

Ref.: Okaż swą łaskę i daj nam zbawienie.

Ewangelia (Mk 1, 1-8)
Początek Ewangelii Jezusa Chrystusa, Syna 
Bożego. Jak jest napisane u proroka Izajasza: 
«oto Ja posyłam wysłańca mego przed Tobą; 
on przygotuje drogę Twoją. Głos wołają-
cego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, 
prostujcie dla Niego ścieżki», wystąpił Jan 
Chrzciciel na pustyni i głosił chrzest nawró-
cenia na odpuszczenie grzechów. Ciągnęła 
do niego cała judzka kraina oraz wszyscy 
mieszkańcy Jerozolimy i przyjmowali od 
niego chrzest w rzece Jordan, wyznając swo-
je grzechy. Jan nosił odzienie z sierści wiel-
błądziej i pas skórzany około bioder, a żywił 
się szarańczą i miodem leśnym. i tak głosił: 
«idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie 
jestem godzien, aby schyliwszy się, rozwią-
zać rzemyk u Jego sandałów. Ja chrzciłem 
was wodą, on zaś chrzcić was będzie Du-
chem Świętym».

Drugie czytanie  (2 P 3, 8-14)

Niech dla was, umiłowani, nie będzie taj-
ne to jedno, że jeden dzień u Pana jest jak 
tysiąc lat, a tysiąc lat jak jeden dzień. Nie 
zwleka Pan z wypełnieniem obietnicy – jak 
niektórzy są przekonani, że Pan zwleka – 
ale on jest cierpliwy w stosunku do was. Nie 
chce bowiem niektórych zgubić, ale wszyst-
kich chce doprowadzić do nawrócenia. Jak 
złodziej zaś przyjdzie dzień Pański, w któ-
rym niebo z szumem przeminie, gwiazdy 
się w ogniu rozsypią, a ziemia i dzieła na 
niej zostaną odnalezione. Skoro to wszyst-
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ko w ten sposób ulegnie zagładzie, to jakimi 
winniście być wy w świętym postępowaniu 
i pobożności, gdy oczekujecie i staracie się 
przyśpieszyć przyjście dnia Bożego, który 
sprawi, że niebo, płonąc, pójdzie na zagładę, 
a gwiazdy w ogniu się rozsypią. oczekujemy 
jednak, według obietnicy, nowego nieba i 
nowej ziemi, w których zamieszka spra-
wiedliwość. Dlatego, umiłowani, oczekując 
tego, starajcie się, aby on was znalazł bez 
plamy i skazy - w pokoju.



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

Raraty      od pon. do pt.: 6:15 – w kaplicy
                  w soboty 7:00 – w kościele

Kolekta w minioną niedzielę wyniosła   
£1073,24, wszystkim dziękujemy za złożone 
ofiary. 

„wspólnota u przyjaciela”  
zaprasza w poniedziałek (11.12) o godz. 19:30, na 
Adorację Najświętszego Sakramentu, 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
12 grudnia (wtorek):
Wsp. Najświętszej Maryi Panny z Guadalupe
13 grudnia (środa):
Wsp. św. Łucji, dziewicy i męczennicy
14 grudnia (czwartek):
Wsp. św. Jana od Krzyża, prez. i doktora Kościoła

o. Bogdan Leśniak SJ

dziękujemy
za pomoc w sprzątaniu kościoła tym, którzy  
w miniony piątek brali w nim udział. Zaprasza-
my do udziału w tej posłudze dla naszej Wspól-
noty Parafialnej.

możliwość spowiedzi
14.12 godz. 19.30

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

18.12 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 w akcję adwentową, która ma na celu rozwijanie w nas ducha modlitwy i służby w inten-
cji tych, którzy są w potrzebie. Do pudełek możemy wrzucać nasze modlitwy za tych, których 
spotykamy i tych, którzy tego potrzebują oraz drobne ofiary, które przeznaczymy na apostolat 
społeczny naszego duszpasterstwa.

grupa modlitewna o. pio
Spotkanie modlitewne w czwartek (14.12) o 19:30 
w Małej Kaplicy. Zapraszamy.

msza św. pogrzebowa ś.p. Jad-
wigii Burtny odbędzie się w pon. 18.12 o godz. 
10.00.

„Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego”. Powyższe słowa wypowiedziane przez 
Jana Chrzciciela w sposób szczególny nabierają mocy w okresie Adwentu. Jest to czas wytę-
żonego porządkowania własnego sumienia, aby dobrze przygotować się na spotkanie z przy-
chodzącym Panem.
Każda epoka ma swojego Jana Chrzciciela, który wzywa do odnowy duchowej oraz dema-
skuje nasze słabości. Jak wiemy taki prorok nie zawsze jest mile widziany, ponieważ nazywa 
rzeczy po imieniu pokazując nam, jacy naprawdę jesteśmy. Kto wobec tego jest moim Janem 
Chrzcicielem, dzięki któremu mogę prostować moje drogi? Być może nie istnieje w mym ży-
ciu taka osoba, ponieważ lękam się prawdy o sobie. Nawet jeśli nie istnieje, nie jest to jeszcze 
powodem, by się tym zamartwiać. Jedną z propozycji pracy nad sobą może być ignacjań-
ski rachunek sumienia. Dzięki tej modlitwie można głębiej spojrzeć w siebie i ujrzeć swoje 
prawdziwe, niezafałszowane oblicze - doświadczenie wglądu w siebie prowadzi do większej 
zażyłości z Bogiem, daje moc i mądrość do przejścia trudnych czy też beznadziejnych sytu-
acji. Ponadto ignacjański rachunek sumienia sprawia, że człowiek przestaje się bać trudnej 
najczęściej do zaakceptowania prawdy o sobie, swojej nędzy i słabości, ponieważ może zdać 
sobie sprawę, że Jezus kocha go miłością miłosierną.
Bóg zaprasza każdego z nas do prostowania swoich ścieżek. On sam nadaje naszemu życiu 
sens, leczy nasze zranienia, obdarza nas swoim pokojem, radością i miłością. A zatem, jakie 
znaczenie ma tegoroczny Adwent dla mojego wzrostu duchowego? Czy postrzegam ów czas 
jako kolejną szansę na zmianę mojego sposobu myślenia i patrzenia na otaczający mnie świat 
oczyma Boga? Myślę, że warto wykorzystać ten czas, aby wielkodusznie pracować nad prze-
mianą swojego życia.

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. 

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. 


