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W życiu zawsze mamy czas 
na zmianę zdania, myślenia  

i postway.   

ZATRZYMAŁ SIĘ

Liturgia Słowa
Pierwsze Czytanie (Ez 18, 25-28)

Tak mówi Pan Bóg: «Wy mówicie: „Sposób 
postępowania Pana nie jest słuszny”. Słu-
chaj jednakże, domu Izraela: Czy mój spo-
sób postępowania jest niesłuszny, czy raczej 
wasze postępowanie jest przewrotne? Jeśli 
sprawiedliwy odstąpił od sprawiedliwości, 
dopuszczał się grzechu i umarł, to umarł z 
powodu grzechów, które popełnił. A jeśli 
bezbożny odstąpił od bezbożności, której 
się oddawał, i postępuje według prawa i 
sprawiedliwości, to zachowa duszę swo-
ją przy życiu. Zastanowił się i odstąpił od 
wszystkich swoich grzechów, które popeł-
niał, i dlatego na pewno żyć będzie, a nie 
umrze».

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Moje owce słuchają mego głosu,
Ja znam je, a one idą za Mną.

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Psalm: 25

Ref.: Wspomnij, o Panie, na swe miłosierdzie

Ewangelia (Mt 21, 28-32)
Jezus powiedział do arcykapłanów i star-
szych ludu: «Co myślicie? Pewien człowiek 
miał dwóch synów. Zwrócił się do pierwsze-
go i rzekł: „Dziecko, idź i pracuj dzisiaj w 
winnicy”. Ten odpowiedział: „Idę, panie!”, 
lecz nie poszedł. Zwrócił się do drugiego i 
to samo powiedział. Ten odparł: „Nie chcę”. 
Później jednak opamiętał się i poszedł. Któ-
ry z tych dwóch spełnił wolę ojca?» Mówią 
Mu: «Ten drugi». Wtedy Jezus rzekł do nich: 
«Zaprawdę, powiadam wam: Celnicy i nie-
rządnice wchodzą przed wami do królestwa 
niebieskiego. Przyszedł bowiem do was Jan 
drogą sprawiedliwości, a wy mu nie uwie-
rzyliście. Uwierzyli mu zaś celnicy i nierząd-
nice. Wy patrzyliście na to, ale nawet później 
nie opamiętaliście się, żeby mu uwierzyć».

Drugie czytanie  (Flp 2, 1-11)

Bracia: Jeśli jest jakieś napomnienie w 
Chrystusie, jeśli jakaś moc przekonująca 
Miłości, jeśli jakieś uczestnictwo w Duchu, 
jeśli jakieś serdeczne współczucie – dopeł-
nijcie mojej radości przez to, że będziecie 
mieli te same dążenia: tę samą miłość i 
wspólnego ducha, pragnąc tylko jednego, 
a niczego nie pragnąc dla niewłaściwego 
współzawodnictwa ani dla próżnej chwały, 
lecz w pokorze oceniając jedni drugich za 
wyżej stojących od siebie. Niech każdy ma 
na oku nie tylko swoje własne sprawy, ale 
też i drugich. To dążenie niech was ożywia; 
ono też było w Chrystusie Jezusie. On to, 
istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze 
sposobności, aby na równi być z Bogiem, 
lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy po-
stać sługi, stając się podobnym do ludzi. A 
w zewnętrznej postaci uznany za człowieka, 
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uniżył samego siebie, stając się posłusznym 
aż do śmierci – i to śmierci krzyżowej. Dla-
tego też Bóg Go nad wszystko wywyższył i 
darował Mu imię ponad wszelkie imię, aby 
na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot 
niebieskich i ziemskich, i podziemnych. I 
aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus 
jest Panem – ku chwale Boga Ojca.



nadzwyczajni szafarze 
Najświętszego Sakramentu, którzy pełnią tę po-
sługę, zaproszeni są na Mszę św. i spotkanie w 
czwartek, 5.10 o godz. 19.30 do małej kaplicy.

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

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.

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.

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

Msze święte po polsku 
w każdą niedzielę:

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

5.10 19:30 –Msza dla Szafarzy Nadzwyczajnych

Kolekta W minioną niedzielę kolekta wynio-
sła £846,00, wszystkim dziękujemy za złożone 
ofiary. 

„wspólnota u przyjaciela”  
w poniedziałek (2.10) o godz. 19:30, zapraszamy 
na wspólną modlitwę i rozważanie Słowa Bożego. 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.  

Kalendarz liturgiczny
2 października (poniedziałek):
Wsp. św. Aniołów Stróżów
3 października (wtorek):
Wsp. św. Franciszka Borgiasza, kapłana
4 października (środa):
Wsp. św. Franciszka z Asyżu
7 października (sobota):
Wsp. NMP Różańcowej

wieczór międzynarodowy 
W sobotę 7 października zapraszamy na kolej-
ne spotkanie międzynarodowe. Chcemy, aby 
odbyło się w  możliwie największej liczbie grup 
i narodowości naszej parafii. Mamy nadzięję, 
że tak jak poprzednie spotkania, to również bę-
dzie doskonałą okazją, aby wymienić się różno-
rodnością darów, które posiadamy. Zachęcamy, 
aby przynieść na wspólny stół choćby drobną 
przekąskę lub coś do picia. 

dodatkowa kolekta Podczas weekendu jubileuszowego oraz dzięki 
drugiej kolekcie w minioną niedzielę, na pokrycie kosztów naszego świętowania zebraliśmy 
£879,11.  Dziękujęmy za Wasz wkład. 

o. Bogdan Leśniak SJ

zmiana tajemnic różańca 
dziś, w niedzielę po Mszy św. o godz. 19.30.

pierwszy piątek miesiąca 
Adoracja Najświętszego Sakramentu  od  10:30 
do 20:00. Msze święte w języku angielskim 10:00  
i 18:30. Po mszy wieczorna Godzina Święta, w czasie 
której będzie możliwość spowiedzi w języku pol-
skim i angielskim. 

zmiany na stamford hill Ojciec Prowincjał Damian Howard SJ pod-
jął decyzje o zmianach w naszej wspólnocie. Ze wspólnoty odchodzą: Fr Hugh Duffy i Fr 
Gerard Gallen. Do wspólnoty dołączą: Fr Peter Gallagher (nowy przełożony wspólnoty), Fr 
David Stewart (będzie pomagał w parafii), Fr Dushan Croos (duszpasterstwo młodych-doro-
słych w prowincji) oraz Fr Eddy Bermingham (Formacja dorosłych w prowincji).

Po wielu latach prace w naszym domu zakończą także Ms Kathy Mulvey (House Keeper) i 
Evelyn Lowe (Domestic Staff). 28 października o godz. 20.00-22.00 odbędzie się pożegnalne 
przyjęcie dla Fr Hugh, Kathy i  Evelyn. Zapraszamy!

kurs przedmałżeński W roku 2017/2018 odbędzie się jedna edycja kur-
su przedmałżeńskiego w języku polskim. Kurs rozpoczniemy w ostatnią niedzielę stycznia 
(28.01.2017). Będzie to 7 spotkań po 3 godz. w niedzielę od godz. 10.00 do 13.00. Kurs od-
będzie się, jeśli zapiszą się na niego przynajmniej 4 pary. Kurs ten jest prowadzony metodą 
warsztatową. 
Jeśli dla kogoś termin ten nie jest odpowiedni, to proponujemy odbyć podobny kurs w ter-
minie jesiennym w Parafii Matki Bożej Miłosierdzia. Zapisy na ten kurs prosimy dokonywać 
przez tamtejszą kancelarię parafialną.

„Daj mi poznać Twoje drogi, Panie, naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami. Prowadź mnie 
w prawdzie według Twych pouczeń, Boże i Zbawco, w Tobie mam nadzieję”. Modlitwa króla 
Dawida w dzisiejszym psalmie wyraża głęboką tęsknotę poznania Boga i podążania wiernie 
Jego drogami. Czy jest to też i moja tęsknota? Czy kiedykolwiek powyższe słowa były moją 
modlitwą? Jak wygląda moja modlitwa? Czy pomaga mi ona otworzyć się, aby odkrywać i 
rozpoznawać Boże prowadzenie w moim życiu? A nawet gdyby tak nie było, to może dzisiaj 
jest odpowiedni moment, aby nawiązać relacje z Bogiem. Polega ona na tym, aby odkryć Bożą 
obecność w codzienności. Bez tego doświadczenia nie wzrastamy, nie rozwijamy się, a nawet 
cofamy się. To sprawia, że nie rozpoznajemy bożych dróg w naszym życiu. Być może nie do-
strzegamy ich, ponieważ współczesny świat proponuje, aby sukces, niezależność i siła zajęły 
miejsce należne samemu Bogu. 
Szczera modlitwa przemienia człowieka i otwiera go na przyjęcie miłości Boga żywego. Taki 
człowiek wówczas nie boi się trudnej prawdy o sobie, prawdy o swojej nędzy i słabości; jest 
pokorny oraz odrzuca wszelkie maski i zakłamania. Staje się człowiekiem sukcesu, człowie-
kiem niezależnym i silnym dzięki mocy Boga. Doświadczenie osobistej zażyłości z Bogiem 
daje moc do pokonania trudnych sytuacji. 
Panie Jezu ufam Tobie, że mnie poprowadzisz i nauczysz kroczyć twoimi drogami w prawdzie 
Twych pouczeń. Wiem, że „nikt bowiem, kto Tobie ufa, nie doznaje wstydu!” (por. Ps 25)


