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Relacja z Bogiem wymaga odpowiedzi, 
wydania owocu. Czasem może to być 
świadome przyjęcie Bożego daru, cza-
sem jest to przyjęcie misji głoszenia. 

WYDAĆ OWOC

Liturgia Słowa
Pierwsze Czytanie (Iz 5, 1-7)

Chcę zaśpiewać memu Przyjacielowi pieśń 
o Jego miłości ku swojej winnicy! Przyja-
ciel mój miał winnicę na żyznym pagórku. 
Otóż okopał ją i oczyścił z kamieni, i zasa-
dził w niej szlachetną winorośl; pośrodku 
niej zbudował wieżę, także i tłocznię w niej 
wykuł. I spodziewał się, że wyda winogro-
na, lecz ona cierpkie wydała jagody. «Teraz 
więc, o mieszkańcy Jeruzalem i mężowie 
z Judy, rozsądźcie, proszę, między Mną a 
winnicą moją. Co jeszcze miałem uczynić 
winnicy mojej, a nie uczyniłem w niej? 
Czemu, gdy czekałem, by winogrona wyda-
ła, ona cierpkie dała jagody? Więc dobrze! 
Pokażę wam, co uczynię winnicy mojej: 
rozbiorę jej żywopłot, by ją rozgrabiono, 
rozwalę jej ogrodzenie, by ją stratowano. 
Zamienię ją w pustynię, nie będzie przy-
cinana ni plewiona, tak iż wzejdą osty i 
ciernie. Chmurom zakażę spuszczać na nią 
deszcz». Otóż winnicą Pana Zastępów jest 
dom Izraela, a ludzie z Judy szczepem Jego 
wybranym. Oczekiwał On tam sprawiedli-
wości, a oto rozlew krwi, i prawowierności, 
a oto krzyk grozy.

Alleluja, Alleluja, Alleluja
Nie wy Mnie wybraliście, ale Ja was wybra-
łem, abyście szli i owoc przynosili.
Alleluja, Alleluja, Alleluja

Psalm: 80

Ref.: Winnicą Pana jest dom Izraela

Ewangelia (Mt 21, 33-43)
Jezus powiedział do arcykapłanów i star-
szych ludu: «Posłuchajcie innej przypowie-
ści. Był pewien gospodarz, który założył 
winnicę. Otoczył ją murem, wykopał w niej 
tłocznie, zbudował wieżę, w końcu oddał 
ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał. Gdy 
nadszedł czas zbiorów, posłał swoje sługi 
do rolników, by odebrali plon jemu należ-
ny. Ale rolnicy chwycili jego sługi i jednego 
obili, drugiego zabili, trzeciego zaś ukamie-
nowali. Wtedy posłał inne sługi, więcej niż 
za pierwszym razem, lecz i z nimi tak samo 
postąpili. W końcu posłał do nich swego 
syna, tak sobie myśląc: Uszanują mojego 
syna. Lecz rolnicy, zobaczywszy syna, mó-
wili do siebie: „To jest dziedzic; chodźcie, 
zabijmy go, a posiądziemy jego dziedzic-
two”. Chwyciwszy go, wyrzucili z winnicy 
i zabili. Kiedy więc przybędzie właściciel 
winnicy, co uczyni z owymi rolnikami?» 
Rzekli Mu: «Nędzników marnie wytraci, 
a winnicę odda w dzierżawę innym rolni-
kom, takim, którzy mu będą oddawali plon 
we właściwej porze». Jezus im rzekł: «Czy 
nigdy nie czytaliście w Piśmie: „Ten wła-
śnie kamień, który odrzucili budujący, stał 
się głowicą węgła. Pan to sprawił, i jest cu-
dem w naszych oczach”. Dlatego powiadam 
wam: Królestwo Boże będzie wam zabrane, 
a dane narodowi, który wyda jego owoce».

Drugie czytanie  (Flp 4, 6-9)

O nic się już nie martwcie, ale w każdej 
sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu 
w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem. 
A pokój Boży, który przewyższa wszelki 
umysł, będzie strzegł waszych serc i myśli 
w Chrystusie Jezusie. Na koniec, bracia, 
wszystko, co jest prawdziwe, co godne, co 
sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co za-
sługuje na uznanie: jeśli jest jakąś cnotą i 
czynem chwalebnym – to bierzcie pod roz-
wagę. Czyńcie to, czego się nauczyliście, co 
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przejęliście, co usłyszeliście i co zobaczyli-
ście u mnie, a Bóg pokoju będzie z wami.



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

pielgrzymka parafialna 
do Aylesford odbędzie się 15 października. 
Wspólny wyjazd z pod naszego kościoła o go-
dzinie 9.00, prosimy przyjść przed czasem. W 
drogę powrotną wyruszymy około godziny 
16.30, na miejscu powinniśmy być koło godz. 
18.00. Przypominamy, aby zabrać ze sobą coś 
do jedzenia na wspólny piknik. W planie piel-
grzymki wspólna modlitwa, Msza św. i czas na 
bycie razem.  

rada duszpasterstwa 
odbędzie się 10 października o 19.45. Wszelkie 
sugestie są mile widziane. Można je przekazywać 
drogą elektroniczną bądź bezpośrednio do dusz-
pasterzy. 

sprzątanie kościoła
w piątek (13.10) 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.

Msze święte po polsku 
w każdą niedzielę:

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

Kolekta W minioną niedzielę kolekta wynio-
sła £1121,91, wszystkim dziękujemy za złożo-
ne ofiary. 

„wspólnota u przyjaciela”  
w poniedziałek (9.10) o godz. 19:30, zaprasza-
my na Adorację Najświętszego Sakramentu, 
wspólną modlitwę i  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
9 października (poniedziałek):
Wsp. św. Wincentego Kadłubka
12 października (czwartek) u jezuitów:
Wsp. bł. Jana Beyzyma SJ
13 października (piątek):
Wsp. św. Edwarda Wyznawcy, patrona West-
minsteru

o. Mateusz Konopiński SJ

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.

ustawa antyaborcyjna W niedzielę 22 października 2017 zostanie 
przeprowadzona akcja zbierania podpisów pod obywatelskim projektem ustawy antyaborcyj-
nej, która ma na celu wykluczyć możliwość dopuszczania do aborcji eugenicznych, czyli ta-
kich, kiedy u dziecka podejrzewana jest choroba lub upośledzenie. Pod ustawą może podpisać 
się każdy, kto ukończył 18 lat. WAŻNE do złożenia podpisu konieczny jest numer PESEL.

grupa modlitewna o. pio
Spotkanie modlitewne w czwartek (12.10) o 19:30 
w Małej Kaplicy. Zapraszamy.

Właściwie jakąkolwiek pracę podejmujemy, czy to pracę nad sobą czy pracę zarobkową ocze-
kujemy efektów. Oczekujemy, że zauważymy zmianę, że nasz wysiłek zmieni rzeczywistość, 
zmieni nasze podejście do świata. W pracy oczekuje się od nas szybkich efektów, ciągłego 
poprawiania wyników. W tym wszystkim czasem trudno pamiętać, że niektóre procesy w 
naszym życiu wymagają czasu. Są skuteczne wtedy, kiedy dzieją się powoli, kiedy dajemy im 
czas. Każdy z nas został powołany do pracy w winnicy Pana, do pracy w Kościele. Są osoby, 
które oddają się jawnej posłudze Kościołowi i wspólntom, ale też wiemy o cichej niewidocznej 
posłudze modlitwy, ofiary, jednania, którą czyni wielu z nas.  
Dziejsza Liturgia Słowa podkreśla znaczenie wspólnego działania na rzecz Królestwa Bożego. 
Nie jesteśmy powołani do indywidualistycznej realizacji własnych aspiracji, ale do wspólnego 
działania - pracy na rzecz budowania Kościoła. Jesteśmy posłani jak robotnicy do winnicy, 
aby zebrać to, co Kościół nam daje, ale jednocześnie jesteśmy posłani do ludzi, którzy potrze-
bują się spotkać z Jezusem. Uszanowanie przychodzenia Jezusa do naszego życia i dzielenie z 
Nim wspólnych owoców Królestwa Bożego jest drogą do porozumienia i kontynuacji. 
Stając się więc świadomymi robotnikami w winnicy Pana, jesteśmy wzywani do współdzia-
łania, do budowania, do zbierania owoców. Przyjście Chrystusa będzie dla nas wszystkich 
wymagające. Jeśli nasza uważność będzie nastawiona na Boga i człowieka, nie musimy się 
jednak bać, a możemy wyczekiwać przychodzenia Syna Bożego.

wyprzedaż Jak wiecie w naszym domu zakonnym prowadzone są prace, aby był on 
bardziej funkcjonalny dla zmniejszonej wspólnoty. W związku z tym, mamy do sprzedania 
meble, łóżka i drobne wyposażenie domowe. 18 i 19 listopada przeprowadzimy wyprzedaż 
tego wyposażenia, a środki, które dzieki temu pozyskamy przekażemy na potrzeby naszej pa-
rafii.  Obiecujemy, że cany będą niskie. Informujemy jednocześnie, że zakupione przedmioty 
należy zabrać i przetransportować we własnym zakresie w dniu zakupu. 


