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Bóg kocha inaczej. Bóg nie kocha za 
to, co robimy, albo jacy jesteśmy. Bóg 
kocha słabych. On kocha wszystkich, 
którzy przyznają się do słabości i pragną 
Jego bliskości. 

KOCHAĆ GRZESZNIKA

Liturgia Słowa

Pierwsze Czytanie (Mdr 11,22 -12, 2)

Panie, świat cały przy Tobie jak ziarnko 
na szali, kropla rosy porannej, co spadła 
na ziemię. Nad wszystkim masz litość, bo 
wszystko w Twej mocy, i oczy zamykasz na 
grzechy ludzi, by się nawrócili. Miłujesz bo-
wiem wszystkie stworzenia, niczym się nie 
brzydzisz, co uczyniłeś, bo gdybyś miał coś 
w nienawiści, nie byłbyś tego uczynił. Jak-
żeby coś trwać mogło, gdybyś Ty nie po-
wołał do bytu? Jak by się zachowało, czego 
byś nie wezwał? Oszczędzasz wszystko, bo 
to wszystko Twoje, Panie, miłośniku życia. 
Bo we wszystkim jest Twoje nieśmiertel-
ne tchnienie. Dlatego nieznacznie karzesz 
upadających i strofujesz przypominając, w 
czym grzeszą, by wyzbywszy się złości, w 
Ciebie, Panie, uwierzyli.

Czytania na następną niedzielę
Trzydziesta Druga Niedziela Zwykła, Rok C
Pierwsze czytanie: 2 Mch 7, 1-2. 9-14
Psalm: Ps 17
Drugie czytanie: 2 Tes 2, 16 - 3, 5
Ewangelia: Łk 20, 27-38

Ewangelia (Łk 19, 1-10) 

Jezus wszedł do Jerycha i przechodził 
przez miasto. A był tam pewien człowiek, 
imieniem Zacheusz, zwierzchnik celników 
i bardzo bogaty. Chciał on koniecznie zo-
baczyć Jezusa, kto to jest, ale nie mógł z 
powodu tłumu, gdyż był niskiego wzrostu. 
Pobiegł więc naprzód i wspiął się na syko-
morę, aby móc Go ujrzeć, tamtędy bowiem 
miał przechodzić. Gdy Jezus przyszedł na 
to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego: 
«Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś 
muszę się zatrzymać w twoim domu». Ze-
szedł więc z pośpiechem i przyjął Go roz-
radowany. A wszyscy widząc to szemrali: 
«Do grzesznika poszedł w gościnę». Lecz 
Zacheusz stanął i rzekł do Pana: «Panie, 
oto połowę mego majątku daję ubogim, a 
jeśli kogo w czym skrzywdziłem, zwracam 
poczwórnie». Na to Jezus rzekł do niego: 
«Dziś zbawienie stało się udziałem tego 
domu, gdyż i on jest synem Abrahama. Al-
bowiem Syn Człowieczy przyszedł szukać 
i zbawić to, co zginęło».

Drugie czytanie  (2 Tes 1, 11-2, 2)
Bracia: Modlimy się zawsze za was, aby Bóg 
nasz uczynił was godnymi swego wezwa-
nia, aby z mocą udoskonalił w was wszelkie 
pragnienie dobra oraz czyn płynący z wia-
ry. Aby w was zostało uwielbione imię Pana 
naszego Jezusa Chrystusa, a wy w Nim, za 
łaską Boga naszego i Pana Jezusa Chrystu-
sa. W sprawie przyjścia Pana naszego Jezu-
sa Chrystusa i naszego zgromadzenia wo-
kół Niego prosimy was, bracia, abyście się 
nie dali zbyt łatwo zachwiać w waszym ro-
zumieniu ani zastraszyć bądź przez ducha, 
bądź przez mowę, bądź przez list rzekomo 
od nas pochodzący, jakoby już nastawa! 
dzień Pański.

Alleluja, Alleluja, Alleluja
Tak Bóg umiłował świat, że dał swojego 
Syna Jednorodzonego; każdy, kto w Niego 
wierzy, ma życie wieczne.
Alleluja, Alleluja, Alleluja

Ps 145
Ref: Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu.



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 £845,72 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
31 października (poniedziałek) u jezuitów:
Wsp. św. br. Alfonsa Rodrigueza SJ 
1 listopada (wtorek):
Uroczystość Wszystkich Świętych
2 listopada (środa):
Wsp. Wszystkich Wiernych zmarłych
4 listopada (piątek):
Wsp. św. Karola Boromeusza, biskupa
5 listopada (sobota) u jezuitów:
Święto Wszystkich świętych i błogosławionych 
Towarzystwa Jezusowego

Msze święte po polsku 
w każdą niedzielę:

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

1.11   20:00 – Uroczystość Wszystkich Świętych
2.11   20:00 – Wspomnienie wiernych zmarłych

sprzątanie kościoła
w piątek (4.11) po adoracji Najświętszego 
Sakramentu o godz. 20:00. Jako wspólnota Po-
laków jesteśmy odpowiedzialni za sprzątanie 
naszego kościoła. Zapraszamy do włączenia się 
w dbanie o wspólne dobro.

nadzwyczajni szafarze Najświętszego Sakramentu, którzy pełnią tę 
posługę zaproszeni są na Mszę św. i spotkanie w czwartek, 3.11 o godz. 19.30 do małej kaplicy.

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

Nie jest łatwo zgodzić się na swoje słabości. Jeśli są one wewnętrzne możemy je przez pewien 
czas ukrywać, mówić o nich jedynie tym, którym ufamy. Większym problemem są jednak te 
nasze wady czy trudności, których ukryć się nie da. 
Zacheusz, o którym mówi nam Ewangelia, był znany w okolicy. Był celnikiem – wyzyskiwa-
czem i zdziercą, a jednocześnie był niskiego wzrostu. Możemy się domyślać, że to wszystko 
składało się na jego niskie poczucie własnej wartości. Był zaplątany w różne sytuacje, których 
wyjaśnienie czy wyprostowanie być może nie było nawet możliwe. Ludzie, którzy go znali dzi-
wią się, że Jezus wyciąga do niego rękę, że chce z nim usiąść do stołu, że próbuje się z nim 
zaprzyjaźnić. Jezus jednak czyni ze spotkania z  Zacheuszem szansę. Nie widzi w nim celnika 
i małego człowieka, ale widzi w nim Zacheusza, który jest pogubiony. Syn Boży, tak jak Ojciec 
Niebieski objawia się jako miłośnik życia Zacheusza. Życie celnika odmienia się. Doświad-
czenie spotkania z Jezusem wylewa się z jego serca i ogarnia potrzebujących: połowę majątku 
oddaje ubogim, jeśli kogoś skrzywdził odda mu poczwórnie. 
Spotkanie Boga z grzesznikiem nie przemienia tylko grzesznika. Miłość nigdy nie ogranicza się 
tylko do jednej osoby, ale zagarnia coraz szersze kręgi ludzi. Podobnie pokój, dobro, szacunek, 
nie są wartościami wyrażanymi indywidualnie, ale są wartościami dla całych społeczeństw. 
Warto jest być świadomym swoich kompleksów grzesznikiem, który jest gotowy wspiąć się na 
drzewo, by zobaczyć Jezusa, przyjąć Go i przemienić świat. Warto kochać w sobie grzesznika, 
którego ukochał Bóg.

„wspólnota u przyjaciela”  
w poniedziałek (31.10) o godz. 19:30, na spotka-
niu Eucharystia i rozważanie Słowa. Spotkanie w  
Domu Parafialnym.

o. Mateusz Konopiński SJ

Początek listopada, to czas szczególnej pamięci o tych, którzy zakończyli już swoje życie na zie-
mi. Pierwszego listopada w łaczności z całym Kościołem wspominamy tych wszystkich, którzy 
dostąpili już chwały nieba. Drugiego listopada prosimy Boga, aby do tej samej chwały włą-
czył naszych bliskich zmarłych. W Uroczystość Wszystkich Świętych oraz w Dzień Zaduszny  
o godz. 20.00 zostaną odprawione Msze święte w intencji osób wymienionych na kartach wy-
pominkowych. Odczytywanie imion naszych bliskich zmarłych będzie się odbywało 15 minut 
przed Eucharystią, czyli o godzinie 19.45. Niech modlitwa za tych, którzy już odeszli będzie 
wyrazem naszej łaczność z całym Kościołem.   

adoracja 24h dla pana na zakończenie Roku Miłosierdzia. 18-19.11 
zapraszamy na dwudziestoczterogodzinną adorację Najświętszego Sakramentu wraz z moż-
liwością spowiedzi. Wraz z innymi wspólnotami naszej parafii chcemy Was zaprosić, abyście 
ofiarowali swój czas, być może przerwali nocny odpoczynek, aby modlić się o Boże Miłosier-
dzie i dziękować Bogu za łaski otrzymane w Roku Miłosierdzia. 

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: 3.11, 10.11 i 24.11 godz. 19:00 do 21:00. 
Proszę przynieść ze sobą wygodne ubranie i buty! 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 od godz. 15.45. Zapraszamy! 


