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Wiara jest trudna do zrozumienia, jeśli chcemy 
ją zmierzyć lub policzyć. Jezus mówi nam  
o wierze, która jest praktycznym aspektem 
życia z Bogiem – jest służbą. 

POTRZEBA WIARY

Liturgia Słowa
Pierwsze Czytanie (Ha 1, 2-3; 2, 2-4)

Dokądże, Panie, wzywać Cię będę, a Ty nie 
wysłuchujesz? Wołać będę ku Tobie: «Krzyw-
da mi się dzieje», a Ty nie pomagasz? Cze-
mu każesz mi patrzeć na nieprawość i na zło 
spoglądasz bezczynnie? Oto ucisk i przemoc 
przede mną, powstają spory, wybuchają wa-
śnie. I odpowiedział Pan tymi słowami: «Za-
pisz widzenie, na tablicach wyryj, by można 
było łatwo je odczytać. Jest to widzenie na czas 
oznaczony, lecz wypełnienie jego niechybnie 
nastąpi; a jeśli się opóźnia, ty go oczekuj, bo 
w krótkim czasie przyjdzie niezawodnie. Oto 
zginie ten, co jest ducha nieprawego, a spra-
wiedliwy żyć będzie dzięki swej wierności».

Czytania na następną niedzielę
Dwudziesta Ósma Niedziela Zwykła, Rok C
Pierwsze czytanie: 2 Krl 5, 14-17
Psalm: Ps 98
Drugie czytanie:2 Tm 2, 8-13
Ewangelia: Łk 17, 11-19

Ewangelia (Łk 17, 5-10) 

Apostołowie prosili Pana: «Przymnóż nam 
wiary». Pan rzekł: «Gdybyście mieli wiarę 
jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej 
morwie: „Wyrwij się z korzeniem i przesadź 
się w morze”, a byłaby wam posłuszna. Kto 
z was, mając sługę, który orze lub pasie, po-
wie mu, gdy on wróci z pola: Pójdź i siądź 
do stołu? Czy nie powie mu raczej: Przygo-
tuj mi wieczerzę, przepasz się i usługuj mi, 
aż zjem i napiję się, a potem ty będziesz jadł 
i pił? Czy dziękuje słudze za to, że wykonał 
to, co mu polecono? Tak mówcie i wy, gdy 
uczynicie wszystko, co wam polecono: Słu-
dzy nieużyteczni jesteśmy; wykonaliśmy to, 
co powinniśmy wykonać».

Drugie czytanie  (2 Tm 1, 6-8. 13-14)
Najdroższy: Przypominam ci, abyś rozpa-

Alleluja, Alleluja, Alleluja
Słowo Pana trwa na wieki,
to słowo ogłoszono wam jako Dobrą Nowinę.
Alleluja, Alleluja, Alleluja

Ps 95
Ref: Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie

Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy Panu,
wznośmy okrzyki ku chwale Opoki naszego 
zbawienia.
Stańmy przed obliczem Jego z uwielbieniem,
radośnie śpiewajmy Mu pieśni.

Ref: Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie.

Przyjdźcie, uwielbiajmy Go padając na twarze,
zegnijmy kolana przed Panem, który nas stworzył.
Albowiem On jest naszym Bogiem, 
a my ludem Jego pastwiska i owcami w Jego ręku.

Ref: Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie.

Obyście dzisiaj usłyszeli głos Jego: 
«Niech nie twardnieją wasze serca jak w Meriba,
jak na pustyni w dniu Massa,
gdzie Mnie kusili wasi ojcowie,
doświadczali Mnie, choć widzieli moje dzieła».

Ref: Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie.

lił na nowo charyzmat Boży, który jest w 
Tobie przez włożenie moich rąk. Albo-
wiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale 
mocy i miłości, i trzeźwego myślenia. Nie 
wstydź się zatem świadectwa Pana naszego 
ani mnie, Jego więźnia, lecz weź udział w 
trudach i przeciwnościach znoszonych dla 
Ewangelii według danej mocy Boga. Zdro-
we zasady, któreś posłyszał ode mnie, miej 
za wzorzec w wierze i miłości w Chrystusie 
Jezusie. Dobrego depozytu strzeż z pomo-
cą Ducha Świętego, który w nas mieszka.



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 £868,12 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

pierwszy piątek miesiąca 
Adoracja Najświętszego Sakramentu  od  10:30 
do 20:00. Msze święte w języku angielskim 10:00  
i 18:30. Po mszy wieczornej Godzina Święta w cza-
sie, której będzie możliwość spowiedzi w języku pol-
skim i angielskim. W przedsionku kościoła można 
się wpisać na listę czuwania w czasie całodziennej 
adoracji. Zapraszamy do zaangażowania się w tę 
formę modlitwy.

Kalendarz liturgiczny
3 października (poniedziałek):
Wsp. św. Franciszka Borgiasza 
4 października (wtorek):
Wsp. św. Franciszka z Asyżu
5 października (środa) w Polsce:
Wsp. św. s. Faustyny Kowalskiej
7 października (piątek):
Wsp. Najświętszej Maryi Panny Różańcowej

Msze święte po polsku 
w każdą niedzielę:

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

nadzwyczajni szafarze 
Najświętszego Sakramentu, którzy obecnie 
pełnią tę posługę w naszym kościele zaprosze-
ni są na Eucharystię i spotkanie formacyjne w 
czwartek, 6.10 o godz. 19.30 do małej kaplicy.

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.

Pewnie nie raz zastanawialiśmy się, jak silna jest nasza wiara. Próbujemy ją oceniać i 
mierzyć, ale może się okazać, że marnujemy czas. 

Kiedy św. Paweł pisze do Tymoteusza, żeby na nowo rozpalał w sobie charyzmat Boży, 
sugeruje mu rozwój tego, co już ma. Przypomina mu gest nałożenia rąk i dary, które 
otrzymał: moc bożą, miłość i trzeźwe myślenie. Św. Paweł nie sugeruje, że wiara jego 
przyjaciela jest słaba, ale przypomina, że wymaga ona rozwoju na konkretnych płasz-
czyznach. Każdy z nas, którzy przyjęliśmy chrzest także ma w sobie moc rozwijania 
Duha Bożego. K ażdy z nas przez nałożenie rąk przez kapłana jest zapraszany na drogę 
rozwoju wiary. 

Kluczem nie jest więc określanie czy jest ona mocna czy słaba duża czy mała, ale klu-
czem staje się zauważenie, że moja wiara wymaga ode mnie inicjatywy wzrastania. 
Taką odpowiedź daje Jezus uczniom: nie porównujcie swojej wiary do tego, co znacie, 
ale porównujcie siebie na drodze wiary do najmniejszych spośród was – do sług. Je-
steśmy sługami wiary, służymy mówiąc i dając świadectwo, że Jezus Chrystus umarł i 
zmartwychwstał za wszystkich ludzi. Mamy świadczyć, że życie wieczne jest możliwe 
dla największych grzeszników. Idąc za Jezusowym tropem powinniśmy stawać się słu-
gami grzeszników i niewierzących. Mamy stać się sługami słabych i potrzebujących,  
byśmy tym bardziej rozwijali w sobie pokorną postawę przyjmowania daru naszej 
wiary.

„wspólnota u przyjaciela”  
w poniedziałek (3.10) o godz. 19:30, rozważanie 
Słowa i modlitwa w Domu Parafialnym.

o. Mateusz Konopiński SJ

klip muzyczny Zapraszamy wszystkie dzieci do włączenia się w przygotowanie 
piosenki Sztuka wyboru. Nagranie dziecięcych chórków odbędzie się w niedzielę 9.10 po Mszy 
św. o 13.30. Realizacja zdjęć planowana jest w sobotę 5.11 zapraszamy. Więcej informacji u p. 
Asi. 

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.

rada duszpasterstwa 
odbędzie się 6 pażdziernika o 19.30 w Domu 
Parafialnym. Wszelkie sugestie są mile widzia-
ne. Można je przekazywać drogą elektroniczną 
bądź bezpośrednio do duszpasterzy. 


