
Jan Chrzciciel głosząc przyjście Zbawiciela  
zapowiada odpuszczenie grzechów.   

Wszyscy, którzy wejdą na drogę spotkania  
z Chrystusem, ujrzą zbawienie. 
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9 grudnia 2018Liturgia Słowa
Pierwsze Czytanie (Ba 5,  1-9)
Złóż, Jeruzalem, szatę smutku i utrapienia 
swego, a przywdziej wspaniałe szaty chwały,
dane ci na zawsze przez Pana. Oblecz się 
płaszczem sprawiedliwości pochodzącej od 
Boga, włóż na głowę swą koronę chwały 
Przedwiecznego! Albowiem Bóg chce po-
kazać twoją wspaniałość wszystkiemu, co 
jest pod niebem. Imię twe u Boga, na wieki 
będzie nazwane: «Pokój sprawiedliwości i 
chwała pobożności!» Podnieś się, Jeruza-
lem! Stań na miejscu wysokim, spojrzyj na 
wschód, zobacz twe dzieci, zgromadzone na 
słowo Świętego od wschodu słońca aż do za-
chodu, rozradowane, że Bóg o nich pamię-
tał. Wyszli od ciebie pieszo, pędzeni przez 
wrogów, a Bóg przyprowadzi ich niesionych 
z chwałą, jakby na tronie królewskim. Al-
bowiem postanowił Bóg zniżyć każdą górę 
wysoką, pagórki odwieczne, doły zasypać do 
zrównania z ziemią, aby bezpiecznie mógł 
kroczyć Izrael w chwale Pana. Na rozkaz 
Pana lasy i drzewa pachnące ocieniać będą 
Izraela. Z radością bowiem poprowadzi Bóg 
Izraela do światła swej chwały z właściwą so-
bie sprawiedliwością i miłosierdziem.
Ps 126
Ref: Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas.
Gdy Pan odmienił los Syjonu, 
wydawało nam się, że śnimy.
Usta nasze były pełne śmiechu, 
a język śpiewał z radości. Ref.
Mówiono wtedy między poganami: 
«Wielkie rzeczy im Pan uczynił».
Odmień znowu nasz los, Panie, 
jak odmieniasz strumienie na Południu. Ref.
Ci, którzy we łzach sieją, 
żąć będą w radości.
Idą i płaczą niosąc ziarno na zasiew, 
lecz powrócą z radością niosąc swoje snopy. Ref.

Czytania na następną niedzielę
III Niedziela Adwentu
Pierwsze czytanie: So 3, 14-18a;
Psalm: Iz 12, 2-3. 4bcd. 5-6 
Drugie czytanie: Flp 4, 4-7
Ewangelia: Łk 3, 10-18

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

Ewangelia (Łk 3, 1-6) 
Było to w piętnastym roku rządów Tyberiu-
sza Cezara. Gdy Poncjusz Piłat był namiest-
nikiem Judei, Herod tetrarchą Galilei, brat 
jego Filip tetrarchą Iturei i kraju Trachonu, 
Lizaniasz tetrarchą Abileny; za najwyższych 
kapłanów Annasza i Kajfasza skierowane 
zostało słowo Boże do Jana, syna Zacharia-
sza, na pustyni. Obchodził więc całą okolicę 
nad Jordanem i głosił chrzest nawrócenia 
na odpuszczenie grzechów, jak jest napisa-
ne w księdze mów proroka Izajasza: «Głos 
wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę 
Panu, prostujcie ścieżki dla Niego; każda 
dolina niech będzie wypełniona, każda góra 
i pagórek zrównane, drogi kręte niech się 
staną prostymi, a wyboiste drogami gładki-
mi. I wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże».

Drugie czytanie  (Flp 1, 4-6. 8-11)
Bracia: Zawsze w każdej modlitwie, z radością 
zanoszę prośbę za was wszystkich, z powodu 

waszego udziału w szerzeniu Ewangelii od 
pierwszego dnia aż do chwili obecnej. Mam 
właśnie ufność, że Ten, który zapoczątko-
wał w was dobre dzieło, dokończy go do 
dnia Chrystusa Jezusa. Albowiem Bóg jest 
mi świadkiem, jak gorąco tęsknię za wami 
wszystkimi ożywiony miłością Chrystusa 
Jezusa. A modlę się o to, aby miłość wasza 
doskonaliła się coraz bardziej i bardziej w 
głębszym poznaniu i wszelkim wyczuciu 
dla oceny tego, co lepsze, abyście byli czyści 
i bez zarzutu na dzień Chrystusa, napełnie-
ni plonem sprawiedliwości, nabytym przez 
Jezusa Chrystusa ku chwale i czci Boga.



Witamy wszystkich przybyłych 
do naszego kościoła i do naszej wspólnoty 
parafialnej! Parafia św. Ignacego to miejsce, 
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 możliwość spowiedzi 
i  przyjęcia Komunii świętej. Zainteresowa-
nych prosimy o kontakt. Jeśli jest taka potrze-
ba, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu, 
odwiedzamy również chorych w szpitalu.

Nowo przybyłym  do naszej parafii,  
a także tym parafianom, 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 18:45–19:30

Kancelaria parafialna
czwartek 9:00 - 10:30
piątek 18:00 - 19:00

Intencje mszalne można zamawiać po każdej 
Mszy św.  

Kolekta  w poprzednią niedzielę wyniosła 
£1109.04 Wszystkim serdecznie dziękuje-
my za złożone ofiary.

grupa młodych spotyka się we 
wtorki o godz. 19:00. Wszelkie informacje u 
Rafała Kasperkowicza 07713 139923.o. Bogdan Leśniak SJ

spotkanie wolontariuszy Doroczne spotkanie wolontariuszy, dobroczyń-
ców i przyjaciół naszego duszpasterstwa odbędzie się 19.01.2019 o godzinie 19:00. Zarezerwuj-
cie ten czas na wspólne świętowanie.

Kalendarz liturgiczny
11 grudnia (wtorek):
Wsp. św. Damazego, papieża
12 grudnia (środa):
Wsp. NMP z Gwadelupy
13 grudnia (czwartek):
Wsp. św. Łucji
8 grudnia (piątek):
Wsp. św Jana od Krzyża, doktora Kościoła

„wspólnota u przyjaciela”  
zaprasza w poniedziałek 10.12 o godz. 19:30 na  
adorację Najświętszego Sakramentu. Spotkanie 
odbędzie się w kościele. 

„Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego”. Powyższe słowa pochodzące z 
dzisiejszej Ewangelii są niejako corocznym adwentowym refrenem, zapraszającym każ-
dego z nas do uporządkowania własnego życia. Na drodze adwentu Kościół stawia nam 
dziś osobę św. Jana Chrzciciela, proroka który w sposób radykalny wzywa do odnowy du-
chowej i demaskuje ludzkie słabości. Nie jest On mile widziany, ponieważ nazywa rzeczy 
po imieniu uświadamiając je nam. Mówi jacy jesteśmy. Sięgając po lekturę Pisma Świę-
tego, możemy poznawać prawdziwe oblicze Boga pełnego miłosierdzia. Spoglądanie na 
siebie w tej perspektywie powinno nas podnosić, uszlachetniać, bo taka jest Boża miłosć.  
Taka praktyka prowadzi do większej zażyłości z Bogiem, daje moc i mądrość do przejścia 
trudnych czy też beznadziejnych sytuacji. Osoby, które podejmują wysiłek rozwoju du-
chowego często przestają się bać nawet nieprzyjemnej i trudnej prawdy o sobie, ponieważ 
doświadczają, że Bóg jest miłością miłosierną.
Jan Chrzciceil nie głosi nawrócenia byśmy byli lepsi, On głosi nawrócenie byśmy mogli 
spotkać się z Jezusem Chrystusem naszym Zbawiecielem, byśmy razem z nim budowali 
naszą rzeczywistość, świat wokół nas. Myślę, że warto o tym pamiętać. Ostatecznie nie 
zmieniamy się dla siebie czy samego faktu zmiany, zmianiamy się bo, ukochał nas Bóg i 
chcemy na tę miłość odpowiedzieć. 

nabożeństwa pojednania
14.12 o godz. 20:00 w j. polskim z możliwością 
indywidualnej spowiedzi i 12.12 o godz. 19:30 w 
j. ang. z możliwością indywidualnej spowiedzi w  
j. angielskim i polskim.

divine mercy group Spo-
tkanie koordynacyjne odbędzie się w środę 
12.12 i rozpocznie się Mszą św. o godz. 18:30. 

msza św. z modlitwą o uzdrowienie Ostatnia w tym roku taka 
Msza św. odbędzie się w poniedziałek  (17.12) o g. 19:30 zapraszamy. Po Mszy św. będziemy 
trwali na modlitwie adorując Najświętszy  Sakrament, prosząc Pana Jezusa o Jego dary. Prosimy, 
abyście informowali o tym wydarzeniu Waszych najbliższych i wszystkich potrzebujących. 

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

kurs przedmałżeński Kurs rozpoczniemy w ostatnią niedzielę stycznia 
(27.01.2019). Będzie to 7 spotkań po 3 godz. w niedziele od godz. 10:00 do 13:00. Kurs odbędzie 
się, jeśli zapiszą się na niego przynajmniej 4 pary. Kurs prowadzony jest metodą warsztatową. 
Zapisy: stignatiuspl@gmail.com

Msze święte po polsku 
w każdą niedzielę:

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

RORATY – pon. – pt. 6:15 (kaplica)
– sobota 7:00 (kościół)

roraty Zapraszamy 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.  

spowiedź święta W języku polskim: w każda niedzielę od godz. 12:45 do 13:15 
i od 18:45 do 19:30.


