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Narodziny Jezusa były  
poprzedzone zgodą Maryi na  

realizację największej tajemnicy  
naszej historii. 

ZGADZAM SIĘ

Liturgia Słowa
Pierwsze Czytanie (Iz 61, 1-2a. 10-11)

Duch Pana Boga nade mną, bo Pan mnie 
namaścił. Posłał mnie, abym głosił dobrą 
nowinę ubogim, bym opatrywał rany serc 
złamanych, żebym zapowiadał wyzwole-
nie jeńcom i więźniom swobodę; abym 
obwieszczał rok łaski Pańskiej. «Ogromnie 
się weselę w Panu, dusza moja raduje się 
w Bogu moim, bo mnie przyodział w sza-
ty zbawienia, okrył mnie płaszczem spra-
wiedliwości, jak oblubieńca, który wkłada 
zawój, jak oblubienicę strojną w swe klej-
noty. Zaiste, jak ziemia wydaje swe plony, 
jak ogród rozplenia swe zasiewy, tak Pan 
Bóg sprawi, że się rozpleni sprawiedliwość 
i chwała wobec wszystkich narodów».

Alleluja, Alleluja, Alleluja
Duch Pański nade mną,
posłał mnie, abym głosił  
dobrą nowinę ubogim.
Alleluja, Alleluja, Alleluja

Psalm: Łk 1, 46b-48. 49-50. 53-54

Ref.: Raduj się, duszo, w Bogu, Zbawcy moim

Ewangelia (J 1, 6-8. 19-28)

Pojawił się człowiek posłany przez Boga – 
Jan mu było na imię. Przyszedł on na świa-
dectwo, aby zaświadczyć o światłości, by 
wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on 
światłością, lecz został posłany, aby zaświad-
czyć o światłości. Takie jest świadectwo Jana. 
Gdy Żydzi wysłali do niego z Jerozolimy ka-
płanów i lewitów z zapytaniem: «Kto ty je-
steś? », on wyznał, a nie zaprzeczył, oświad-
czając: «Ja nie jestem Mesjaszem». Zapytali 
go: «Cóż zatem? Czy jesteś Eliaszem?» Od-
rzekł: «Nie jestem». «Czy ty jesteś proro-
kiem?» Odparł: «Nie». Powiedzieli mu więc: 
«Kim jesteś, abyśmy mogli dać odpowiedź 
tym, którzy nas wysłali? Co mówisz sam o 
sobie?» Powiedział: «Jam głos wołającego na 
pustyni: Prostujcie drogę Pańską, jak rzekł 
prorok Izajasz». A wysłannicy byli spośród 
faryzeuszów. i zaczęli go pytać, mówiąc do 
niego: «Czemu zatem chrzcisz, skoro nie je-
steś ani Mesjaszem, ani Eliaszem, ani proro-
kiem?» Jan im tak odpowiedział: «Ja chrzczę 
wodą. Pośród was stoi Ten, którego wy nie 
znacie, który po mnie idzie, a któremu ja nie 
jestem godzien odwiązać rzemyka u Jego 
sandała». Działo się to w Betanii, po drugiej 
stronie Jordanu, gdzie Jan udzielał chrztu.

Drugie czytanie  (1Tes 5, 16-24)

Bracia: Zawsze się radujcie, nieustannie 
się módlcie. W każdym położeniu dziękuj-
cie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie 
Chrystusie względem was. ducha nie ga-
ście, proroctwa nie lekceważcie. Wszystko 
badajcie, a co szlachetne – zachowujcie. 
Unikajcie wszelkiego rodzaju zła. Sam zaś 
Bóg pokoju niech uświęca was całych, aby 
nietknięty duch wasz, dusza i ciało bez za-
rzutu zachowały się na przyjście Pana na-
szego, Jezusa Chrystusa. Wierny jest Ten, 
który was wzywa: on też tego dokona.

Czytania na następne niedziele
IV Niedziala Adwentu
Pierwsze czytanie: 2 Sm 7, 1-5. 8b-12. 14a. 16
Psalm: Ps 88
Drugie czytanie: Rz 16, 25-27
Ewangelia: Łk 1, 26-38



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

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

Kolekta w minioną niedzielę wyniosła   
£760,36, wszystkim dziękujemy za złożone 
ofiary. 

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.  

okres świąteczny

roraty Zapraszamy Was do codziennego 
uczestnictwa w porannych Mszach świętych ro-
ratnich. Odbywają się one od poniedziałku do 
piątku o godz. 6.15 w kaplicy (wejście od za-
krystii), a w soboty o 7.00 w kościele. Po sobot-
nich roratach tradycyjnie zapraszamy na wspól-
ne śniadanie. Przyjmujemy intencje mszalne na 
ten wyjątkowy czas. 

msza św. pogrzebowa ś.p. Jadwigi 
Burtny odbędzie się w pon. 18.12 o godz. 10.00.

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”.

„wspólnota u przyjaciela”  
najbliższe spotkanie w poniedziałek (8.1) o godz. 
19:30 rozpoczniemy Eucharystią w kościele, a 
następnie zapraszamy na spotkanie świąteczne. 

możliwość spowiedzi
18.12 godz. 19:30 

Zapraszamy na Nabożeństwo Pojednania

23.12 godz. 10:30 -11:15

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

róża różańca 
Rodziców za Dzieci będzie miała Mszę świętą w 
Małej Kaplicy w III czwartek miesiąca, tj. 21.12 o 
godz. 19.30.

24 grudnia (niedziela)
Msza w. 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.   

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. 


