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Bramy nieba otwarte są dla wszystkich. Wielu 
jest tych, którzy słuchają Słowa Bożego. 
Jednak samo słuchanie nie wystarczy, trzeba 
wcielać Słowo w czyn i głosić je naszym 
siostrom i braciom. 

SŁUCHAĆ

Liturgia Słowa
Pierwsze Czytanie (Am 6, 1a. 4-7)
To mówi Pan wszechmogący: «Biada beztro-
skim na Syjonie i dufnym na górze Samarii. 
Leżą na łożach z kości słoniowej i wylegują się 
na dywanach; jedzą jagnięta z trzody i cielę-
ta ze środka obory. Fałszywie śpiewają przy 
dźwiękach harfy i jak Dawid obmyślają sobie 
instrumenty do grania. Piją czaszami wino i 
najlepszym olejkiem się namaszczają, a nic się 
nie martwią upadkiem domu Józefa. Dlatego 
teraz ich poprowadzę na czele wygnańców, a 
zniknie krzykliwe grono hulaków».

Czytania na następną niedzielę
Dwudziesta Siódma Niedziela Zwykła, Rok C
Pierwsze czytanie: Ha 1, 2-3; 2, 2-4
Psalm: Ps 95
Drugie czytanie: 2 Tm 1, 6-8. 13-14
Ewangelia: Łk 17, 5-10

Ewangelia (Łk 16, 19-31) 
Jezus powiedział do faryzeuszów: «Żył pe-
wien człowiek bogaty, który ubierał się w 
purpurę i bisior i dzień w dzień świetnie 
się bawił. U bramy jego pałacu leżał żebrak 
okryty wrzodami, imieniem Łazarz. Pra-
gnął on nasycić się odpadkami ze stołu bo-
gacza; nadto i psy przychodziły i lizały jego 
wrzody. Umarł żebrak i aniołowie zanieśli 
go na łono Abrahama. Umarł także bogacz 
i został pogrzebany. Gdy w Otchłani, po-
grążony w mękach, podniósł oczy, ujrzał z 
daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie. I 
zawołał: Ojcze Abrahamie, ulituj się nade 
mną i poślij Łazarza; niech koniec swego 
palca umoczy w wodzie i ochłodzi mój ję-
zyk, bo strasznie cierpię w tym płomieniu.
Lecz Abraham odrzekł: Wspomnij, synu, 
że za życia otrzymałeś swoje dobra, a Ła-
zarz przeciwnie, niedolę; teraz on tu do-
znaje pociechy, a ty męki cierpisz. A prócz 
tego między nami a wami zionie ogromna 
przepaść, tak że nikt, choćby chciał, stąd do 
was przejść nie może ani stamtąd do nas się 
przedostać. Tamten rzekł: Proszę cię więc, 
ojcze, poślij go do domu mojego ojca. Mam 
bowiem pięciu braci: niech ich przestrzeże, 
żeby i oni nie przyszli na to miejsce męki.
Lecz Abraham odparł: Mają Mojżesza i 
Proroków, niechże ich słuchają. Tamten od-
rzekł: Nie, ojcze Abrahamie, lecz gdyby kto 
z umarłych poszedł do nich, to się nawrócą.
Odpowiedział mu: Jeśli Mojżesza i Proro-
ków nie słuchają, to choćby kto z umarłych 
powstał, nie uwierzą».

Drugie czytanie  (1 Tm 6, 11-16)
Ty, o człowiecze Boży, podążaj za sprawie-
dliwością, pobożnością, wiarą, miłością, wy-
trwałością, łagodnością. Walcz w dobrych 
zawodach o wiarę, zdobądź życie wieczne: 
do niego zostałeś powołany i o nim złożyłeś 
dobre wyznanie wobec wielu świadków.
Nakazuję w obliczu Boga, który ożywia 
wszystko, i Chrystusa Jezusa, Tego, który 
złożył dobre wyznanie za Poncjusza Piłata, 
ażebyś zachował przykazanie nieskalane bez 
zarzutu aż do objawienia się naszego Pana, 
Jezusa Chrystusa. Ukaże je we właściwym 
czasie błogosławiony i jedyny Władca, Król 
królujących i Pan panujących, jedyny, mają-
cy nieśmiertelność, który zamieszkuje świa-
tłość niedostępną, którego żaden z ludzi nie 
widział ani nie może zobaczyć: Jemu cześć i 
moc wiekuista. Amen.

Ps 146
Ref: Chwal, duszo moja, Pana, Stwórcę swego.

Alleluja, Alleluja, Alleluja
Jezus Chrystus, będąc bogaty, dla was stał się 
ubogim, aby was swoim ubóstwem ubogacić.
Alleluja, Alleluja, Alleluja



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 £905,47. Kolekta na pokrycie kosztów 
weekendu wyniosła £900 wszystkim serdecznie 
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.  

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

Kalendarz liturgiczny
27 września (wtorek):
Wsp. św. Wincentego a Paulo 
28 września (środa):
Wsp. św. Wacława męczennika
29 września (czwartek):
Święto św. Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała 
30 września (piątek):
Wsp. św. Hieronima,  doktora Kościoła 
30 września (sobota):
Wsp. św. Teresy od Dzieciątka Jezus,  doktora Kościoła

Msze święte po polsku 
w każdą niedzielę:

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

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.

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

kurs przedmałżeński
rozpocznie się w niedzielę 9.10 od godz. 9.00 
do 12.00. Będzie on prowadzony metodą 
warszatową przez 7 kolejnych niedziel. Zapisy  
i więcej informacji u animatorów: Katarzyny i 
Jakuba Chrobasików (tel: 07403402400) oraz  
u duszpasterza.

POMOC PRAWNA Możliwość uzyskania pomocy prawnej w sprawach mieszka-
niowych, finansowych i związanych z zatrudnieniem oraz wszystkich innych, możliwa jest w 
każdy poniedziałek od godziny 10.00 – 11.00 pod numererm telefonu 02032870344. Pomoc 
jest bezpłatna.

pomoc bezdomnym Szukamy wolontariuszy, którzy podjęliyby się odpowie-
dzialności za przygotowanie i prowadzenie programu „Zupy dla bezdomnych” w poniedziałki. Przyj-
mujemy także odzież dla bezdomnych, którą można przynosić na portiernię domu parafialnego z 
podpisem: „FOR HOMELESS”. Szczególnie potrzebne są: odzież zimowa, buty, koce oraz nowa bieli-
zna i nowe skarpety. Prosimy zadbać, by odzież była czysta i gotowa do użytku.

Jesteśmy przekonani, że wciąż pamiętacie wydarzenia z ubiegłego tygodnia. Goszcząc zespół 
Deus Meus - co znaczy Bóg Mój - mięliśmy, jako wspólnota, okazję do świętowania i refleksji 
nad tym, czy rzeczywiście Bóg jest dla nas najważniejszy. Mamy nadzieję, że każdy z nas miał 
chwilę na to, aby pomyśleć, w jaki sposób jeszcze lepiej przeżyć nadchodzący czas. 
Dzisiejsze czytania jeszcze bardziej mobilizują nas do świadomego życia i refleksji nad tym, 
co i kto jest istotą naszego życia. Prorok Amos mówi o beztrosce, zadufaniu, lenistwie, ob-
żarstwie, pijaństwie i przesadnym dbaniu o własne ciało. Pomimo, że żył on osiem wieków 
przed narodzeniem Jezusa Chrystusa, to okazuje się, że to, o czym mówi jest nadal obecne w 
naszym życiu. Amos wymieniając te wady wskazuje, że one wszystkie prowadzą do niewoli. 
Z odpowiedzią przychodzi nam św. Paweł w drugim czytaniu z pierwszego listu do Tymo-
teusza. Podkreśla on, że droga do pełnej wolności wiedzie poprzez troskę o sprawiedliwość, 
pobożność, wiarę, wytrwałość, łagodność i miłość. Kwintesencją obu czytań jest fragment z 
Ewangelii według św. Łukasza. Ewangelista w osobie bogacza i Łazarza, w genialny sposób 
ukazał dwa rodzaje dróg życia. Konsekwencją łatwego i próżnego życia bogacza jest śmierć 
wieczna. Natomiast Łazarz, doświadczywszy niesprawiedliwości społecznej, pogardy, głodu i 
braku miłości pokornie przyjmuje wolę Boga i nie rezygnuje z Jego obecności w swoim życiu. 
W rezultacie doznaje pociechy w niebie. 
Myślę, że warto zadać sobie pytanie, jakie znaczenienie mają obie dzisiejsze historie dla nasze-
go życia. Czy rodzą we mnie lęk i smutek, a może nadzieję i zachętę do poprawy? Czy próbuje 
pracować nad swoim życiem wewnętrznym i czy walczę o obecności Boga? Co jest dla mnie 
naprawdę ważne?

weekend na dobry początek
Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy włączyli 
się w przygotowanie i przebieg naszego weekn-
du na dobry początek! Mamy nadzieję, że każdy 
z Was doświadczył dobra, które zaowocuje w 
bieżącym roku radością bycia we wspólnocie 
pełnej energii i zapału! 

„wspólnota u przyjaciela”  
w poniedziałek (26.09) o godz. 19:30, rozważanie 
Słowa i modlitwa w Domu Parafialnym.

duszpasterze

zmiany we wspólnocie jezuitów
decyzją o. Prowincjała w najbliższym czasie naszą wspólnotę jezuicką opuszczą: o. Bernard 
Charles, o. Michael Ashworth, o Patrick Connors i o. Peter Edmonds natomiast do wspólnoty 
dołączył o. Gerard Gallen.

manresa to propozycja spotkań dla osób zainteresowanych duchowością ignacjąńską. 
Roznawanie życia i duchowości patrona naszej parafii św. Ignacego z Loyoli może być pomocą 
w przeżywaniu codzienności lub w przygotowaniu do rekolekcji ignacjańskich. Najbliższe spo-lub w przygotowaniu do rekolekcji ignacjańskich. Najbliższe spo-
tkania prowadzone przez o. Bogdana będą odbywały się w środy (5.10/19.10/9.11) o godz. 20.00 
w Domu Parafilanym.


