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Doświadczenie sprawiedliwości Bożej 
nie tyle zależy od naszych dobrych 
uczynków, ale od świadomości własnej 
grzeszności. 

USPRAWIEDLIWIENIE

Liturgia Słowa
Pierwsze Czytanie (Syr 35, 12-14. 16-18)
Pan jest Sędzią,
który nie ma względu na osoby.
Nie będzie miał On względu na osobę prze-
ciw biednemu,
owszem, wysłucha prośby pokrzywdzonego.
Nie lekceważy błagania sieroty
i wdowy, kiedy się skarży.
Kto służy Bogu, z upodobaniem będzie przyjęty,
a błaganie jego dosięgnie obłoków.
Modlitwa biednego przeniknie obłoki
i nie ustanie, aż dojdzie do celu.
Nie odstąpi ona, aż wejrzy Najwyższy
i ujmie się za sprawiedliwymi,
i wyda słuszny wyrok.

Czytania na następną niedzielę
Trzydziesta Pierwsza Niedziela Zwykła, Rok C
Pierwsze czytanie: Mdr 11, 22-12,2
Psalm: Ps 145
Drugie czytanie: 2 Tes 1, 11 - 2, 2
Ewangelia: Łk 19, 1-10

Ewangelia (Łk 18, 9-14) 

Jezus powiedział do niektórych, co ufali 
sobie, że są sprawiedliwi, a innymi gardzili, 
tę przypowieść: «Dwóch ludzi przyszło do 
świątyni, żeby się modlić, jeden faryzeusz 
a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak się w 
duszy modlił: „Boże, dziękuję Ci, że nie 
jestem jak inni ludzie, zdziercy, oszuści, 
cudzołożnicy, albo jak i ten celnik. Poszczę 
dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę ze 
wszystkiego, co nabywam”. Natomiast cel-
nik stał z daleka i nie śmiał nawet oczu 
wznieść ku niebu, lecz bił się w piersi i mó-
wił: „Boże, miej litość dla mnie, grzeszni-
ka”. Powiadam wam: Ten odszedł do domu 
usprawiedliwiony, nie tamten. Każdy bo-
wiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, 
a kto się uniża, będzie wywyższony».Drugie czytanie  (2 Tm 3, 14-4, 2)

Najdroższy: Krew moja już ma być wylana 
na ofiarę, a chwila mojej rozłąki nadeszła. 
W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg 
ukończyłem, wiarę ustrzegłem. Na ostatek 
odłożono dla mnie wieniec sprawiedli-
wości, który mi w owym dniu odda Pan, 
sprawiedliwy Sędzia, a nie tylko mnie, ale 

Alleluja, Alleluja, Alleluja
W Chrystusie Bóg pojednał świat ze sobą,
nam zaś przekazał słowo jednania.
Alleluja, Alleluja, Alleluja

Ps 34
Ref: Biedak zawołał i Pan go wysłuchał.
Będę błogosławił Pana po wieczne czasy,
Jego chwała będzie zawsze na moich ustach.
Dusza moja chlubi się Panem,
niech słyszą pokorni i niech się weselą.
Ref: Biedak zawołał i Pan go wysłuchał.
Pan zwraca swe oblicze przeciw zło czyniącym,
by pamięć o nich wymazać z ziemi.
Pan słyszy wołających o pomoc
i ratuje ich od wszelkiej udręki.
Ref: Biedak zawołał i Pan go wysłuchał.
Pan jest blisko ludzi skruszonych w sercu,
ocala upadłych na duchu.
Pan odkupi dusze sług swoich,
nie zazna kary, kto się doń ucieka.

i wszystkim, którzy umiłowali pojawienie 
się Jego. Pospiesz się, by przybyć do mnie 
szybko. W pierwszej mojej obronie nikt 
przy mnie nie stanął, ale mię wszyscy opu-
ścili: niech im to nie będzie policzone. Na-
tomiast Pan stanął przy mnie i wzmocnił 
mię, żeby się przeze mnie dopełniło gło-
szenie Ewangelii i żeby wszystkie narody je 
posłyszały; wyrwany też zostałem z pasz-
czy lwa. Wyrwie mię Pan od wszelkiego 
złego czynu i wybawi mię, przyjmując do 
swego królestwa niebieskiego; Jemu chwa-
ła na wieki wieków. Amen.



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.

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

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.

Kolekta w poprzednią niedzielę 
wyniosła £863,63 wszystkim serdecznie dzię-
kujemy 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.  

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

Kalendarz liturgiczny
28 października (piątek):
Święto św. Apotołów Szymona i Judy Tadeusza 

Msze święte po polsku 
w każdą niedzielę:

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

27.10 19:30 – Msza z grupą o. Pio
1.11   20:00 – Uroczystość Wszystkich Świętych
2.11   20:00 – Wspomnienie wiernych zmarłych

wspólna koronka 
W niedziele Roku Miłosierdzia, około godziny 19:10 
będzie możliwość wspólnej modlitwy Koronką do 
Miłosierdza Bożego.

POMOC PRAWNA możliwa jest do 
uzyskania w każdy poniedziałek od godz.10.00 
– 11.00 pod numerem telefonu 02032870344. 
Pomoc jest bezpłatna.

nowy generał zakonu jezuitów 
Prawie od trzech tygodni w naszym zakonie trwają obrady 
36. Kongregacji Generalnej. Głównym celem zebrania je-
zuitów w Rzymie jest wybór nowego generała zwanego też 
„czarnym papieżem”. 14 października nowym Przełożonym 
Generalnym Towarzystwa Jezusowego został o. Arturo Sosa 
Abascal. Nowy generał jezuitów pochodzi z Wenezueli, ma 
68 lat, jest doktorem nauk politycznych. Będzie dowodził 
najliczniejszemu zakonowi męskiemu na świecie, który liczy 
ponad 16,5 tys. członków, a swój urząd będzie pełnił doży-
wotnio. Zastąpił on na urzędzie o. Adolfo Nicolasa, który 
przewodził zakonowi przed ostatnie osiem lat. Poprosił on 
o dymisję z powodu wieku i stanu zdrowia. Tuż po wyborze 
o. Arturo Sosa Abascal podzielił się pierwszymi wrażeniami 
na falach Radia Watykańskiego. Podkreślił, że będzie potrze-
bował dużo pomocy, bo przed nim wielkie wyzwania. Liczy na pomoc swoich współbraci, 
którzy mają wiele zalet. podkreślił, że nie jest to praca dla jednej osoby, ale wysiłek dla całego 
Towarzystwa. Nowy Generał była bardzo zaskoczony wyborem swoich współbraci, niemniej 
wdzięczny Panu Bogu. Z całego serca życzymy nowemu Generałowi obfitości darów Ducha 
Świętego w prowadzeniu jezuitów i wszelkich dzieł apostolskich Towarzystwa Jezusowego na 
wiekszą chwalę Bożą – ad maiorem Dei gloriam!

„wspólnota u przyjaciela”  
w poniedziałek (17.10) o godz. 19:30, rozważanie 
Słowa i modlitwa w Domu Parafialnym.

o. Bogdan Leśniak SJ

adoracja Najświętszego Sakramentu  
w każdy piątek Jubileuszowego Roku Miłosierdzia 
w naszym kościele od 10:30 do 20:00, z  przerwą 
na Mszę św. o 18:30. W przedsionku kościoła 
można się wpisać na listę czuwania. Zapraszamy do 
zaangażowania się w tę formę modlitwy.

grupa modlitewna o. pio
Spotkanie modlitewne w czwartek (27.10) 
o 19:30 w Małej Kaplicy. Zapraszamy.

rekolekcje w życiu codziennym, to czterotygodniowy 
program przygotowany dla wszystkich, którzy chcięliby poznać lub rozwijać duchowość 
ignacjańską. Rekolekcje ropoczną się w niedzielę 20.11. Zakładają one codzienną medy-
tację na podstawie przygotowanych materiałów (45 min), spotkanie wspólne w niedzielę 
o godz. 18.00 – 19.15 oraz dodatkowe spotkanie z osobą towarzyszącą. Zapisy do środy 
16.11 drogą mailową: mkonopinski@jezuici.pl. Ilość miejsc jest ściśle ograniczona, decy-
duje kolejność zgłoszeń.

integracyjne warsztaty tańca Jeśli chciałabyś odetchnąć od co-
dziennego zbiegania i adorować Naszego Pana i Stwórcę poprzez taniec, przyjdź i weź udział 
w warsztatach, które będą odbywać się w czwartki: 20.10, 27.10, 3.11, 10.11 i 24.11 godz. 19:00 
do 21:00. Proszę przynieść ze sobą wygodne ubranie i buty! Zajęcia będą prowadzone w refek-
tarzu w domu parafialnym dla kobiet powyżej 18 roku życia. Jeśli masz jakieś pytania proszę o 
kontakt: Maria Szleszyńska 07856359835 nowinskam@yahoo.com. klip muzyczny do piosenki Sztu-

ka wyboru. Realizacja zdjęć planowana jest w 
sobotę 5.11 zapraszamy! kartki wypominkowe są wyłożone z tyłu kościoła. Wypełnione karty 

wraz z ofiarą prosimy składać bezpośrednio w zakrystii. W Uroczystość Wszystkich Świętych 
oraz w Dzień Zaduszny wszystkie Msze święte zostaną odprawione w intencji osób wymienio-
nych na kartach wypominkowych. Odczytanie wymienionych zmarłych 15 minut przed Mszą. 

Początek listopada, to czas szczególnej pamięci 
o tych, którzy zakończyli już swoje życie na zie-
mi. 1 listopada w łaczności z całym Kościołem 
wspominamy tych wszystkich, którzy dostąpili 
już chwały nieba. 2 listopada prosimy Boga, aby 
do tej samej chwały włączył naszych bliskich 
zmarłych. W tych dniach zostaną odprawio-
ne Msze św. w intencji osób wymienionych na 
kartach wypominkowych. Odczytywanie imion 
naszych bliskich zmarłych odbędzie się 1 i 2 li-
stopada 15 min. przed Mszą św. o godz. 20.00.


