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Nie każdy, kto idzie za Jezusem może 
być nazwany Jego uczniem. Tylko ten, 
kto całe swe życie orientuje na Pana  
i jest gotów zrezygnować ze wszystkiego 
staje się do Niego podobny.

BYĆ UCZNIEM

Liturgia Słowa
Pierwsze Czytanie (Mdr 9, 13-18b)

Któż z ludzi rozezna zamysł Boży albo któż 
pojmie wolę Pana? Nieśmiałe są myśli śmier-
telników i przewidywania nasze zawodne, bo 
śmiertelne ciało przygniata duszę i ziemski 
przybytek obciąża lotny umysł. Mozolnie od-
krywamy rzeczy tej ziemi, z trudem znajdu-
jemy, co mamy pod ręką, a któż wyśledzi to, 
co jest na niebie? Któż poznał Twój zamysł, 
gdybyś nie dał Mądrości, nie zesłał z wysoka 
Świętego Ducha swego? I tak ścieżki miesz-
kańców ziemi stały się proste, a ludzie poznali, 
co Tobie przyjemne, a wybawiła ich Mądrość.

Czytania na następną niedzielę
Dwudziesta Czwarta Niedziela Zwykła, Rok C
Pierwsze czytanie: Wj 32, 7-11. 13-14
Psalm: Ps 51
Drugie czytanie: 1 Tm 1, 12-17
Ewangelia: Łk 15, 1-32

Ewangelia (Łk 14, 25-33) 

Wielkie tłumy szły z Jezusem. On zwrócił 
się i rzekł do nich: «Jeśli kto przychodzi do 
Mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i 
matki, żony i dzieci, braci i sióstr, nadto i 
siebie samego, nie może być moim uczniem.
Kto nie nosi swego krzyża, a idzie za Mną, 
ten nie może być moim uczniem. Bo któż 
z was, chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie 
wpierw, a nie oblicza wydatków, czy ma na 
wykończenie? Inaczej, gdyby założył fun-
dament, a nie zdołałby wykończyć, wszyscy 
patrząc na to zaczęliby drwić z niego: „Ten 
człowiek zaczął budować, a nie zdołał wy-
kończyć”. Albo który król, mając wyruszyć, 
aby stoczyć bitwę z drugim królem, nie 
usiądzie wpierw i nie rozważy, czy w dzie-
sięć tysięcy ludzi może stawić czoło temu, 
który z dwudziestu tysiącami nadciąga 
przeciw niemu? Jeśli nie, wyprawia posel-
stwo, gdy tamten jest jeszcze daleko, i prosi 
o warunki pokoju. Tak więc nikt z was, kto 
nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie 
może być moim uczniem».

Drugie czytanie  (Flm 9b-10. 12-17)

Najdroższy: Jako stary Paweł, a teraz jesz-
cze więzień Chrystusa Jezusa, proszę cię za 
moim dzieckiem, za tym, którego zrodziłem 
w kajdanach, za Onezymem. Jego ci odsy-
łam; ty zaś jego, to jest serce moje, przyjmij 
do domu. Zamierzałem go trzymać przy 
sobie, aby zamiast ciebie oddawał mi usługi 
w kajdanach noszonych dla Ewangelii. Jed-
nakże postanowiłem nie uczynić niczego 
bez twojej zgody, aby dobry twój czyn był 
nie jakby z musu, ale z dobrej woli. Może 
bowiem po to oddalił się od ciebie na krótki 
czas, abyś go odebrał na zawsze, już nie jako 
niewolnika, lecz więcej niż niewolnika, jako 
brata umiłowanego. Takim jest on zwłaszcza 
dla mnie, ileż bardziej dla ciebie zarówno w 
doczesności, jak w Panu. Jeśli więc się po-
czuwasz do łączności ze mną, przyjmij go 
jak mnie.

Ps 90
Ref:  Panie, Ty zawsze byłeś nam ucieczką.

Alleluja, Alleluja, Alleluja
Okaż Twemu słudze światło swego oblicza
i naucz mnie Twoich ustaw.
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 £961,12, 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

Kalendarz liturgiczny
8 września (czwartek):
Święto Narodzenia Najśw. Maryi Panny 

gość niedzielny mały i duży  
do kupienia przy wyjściu z kościoła za £1,50. 

Msze święte po polsku 
w każdą niedzielę:

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

15.09 19:30 –Msza Róży rodziców za dzieci

sprzątanie kościoła
w piątek (9.9) po adoracji Najświętszego Sakra-
mentu o  godz. 20:00. Jako wspólnota Polaków 
jesteśmy odpowiedzialni za sprzątanie naszego 
kościoła. Zapraszamy do włączenia się w dbanie 
o wspólne dobro.

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.

„wspólnota u przyjaciela”  
w poniedziałek (5.09) o godz. 19:30, rozważanie 
Słowa i modlitwa w Domu Parafialnym.

„Jeśli kto przychodzi do Mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i 
dzieci, braci i sióstr, nadto siebie samego, nie może być moim uczniem”. 
Przed kilkoma laty spotkałem człowieka, który nie mógł pogodzić się z tym, że 
Pan Jezus używał języka nienawiści i podziału. Mój rozmówca podkreślał, że po-
wyższy fragment Ewangelii, nie tylko nie ma nic wspólnego z Dobrą Nowiną, ale 
jest potwierdzeniem, że każda religia jest wroga społeczeństwu i logice dobrego 
wychowania. Czy Pan Jezus w tej perykopie uczy nas języka nienawiści i zachęca 
nas do podziału w rodzinie? Na pewno nie! On sam, który jest Miłością, nie może 
uczyć czegoś, co się jej sprzeciwia. 
A zatem, jaka nauka płynie z dzisiejszej Ewangelii? Przede wszystkim Jezus zapra-
sza nas, abyśmy zastanowili się nad naszą hierarchią wartości. Czy moja miłość 
do Boga jest silniejsza od miłości rodzinnej, do samego siebie, czy jestem wolny 
od swoich upodobań i pragnień? Powyższa kolejność potwierdza nam odwieczną 
mądrość, że jeśli naprawdę kochamy Boga, to tym samym kochamy swoją rodzinę 
tj. żonę, męża, dzieci i samego siebie. To prowokacyjne zdanie z dzisiejszej Ewan-
gelii, może się wydawać sprzeczne z duchem dialogu i tolerancji, a jednak uczy nas 
jak stać się prawdziwym uczniem Jezusa. Aby się nim stać musimy prosić o dar 
Bożej mocy i mądrości. Mądrość ta płynie z mądrości krzyża, która jest ofiarą za 
przyjacół i nieprzyjaciół.

o. Bogdan Leśniak SJ

i komunia 2017 W zakrystii dostępne są jeszcze formularze dla tych, którzy 
chcieliby uczestniczyć w Katechezie Rodzinnej przygotowującej do I Komunii św. w języku 
polskim. Program ten jest dla dzieci z klas 3 lub starszych. Wypełnione formularze prosimy 
składać w zakrystii lub w kopercie na portierni domu parafialnego. Ilość miejsc jest ograniczo-
na. Więcej informacji na: www.stignatius.pl lub www.schoolandfamily.org.

przyjdź i zobacz To tytuł pierwszego spotkania programu RCIA, który przygo-
towuje dorosłych do chrztu. Pierwsze spotkanie odbędzie się 24 września o godz. 10.45 w domu 
prafilanym. Prosimy przekazać tę informację wszystkim, którzy mogą być nią zainteresowani. 
Program kończy się chrztem w Wigilę Paschalną (16.04.2017), prowadzony jest w języku angiel-
skim, a odpowiedzialnym za niego jest o. Michael Bossy SJ, kontakt tel. 020 8800 2121.

weekend na dobry początek Po raz pierwszy chcemy Was za-
prosić na wyjątkowy weekend rozpoczynający nowy rok duszpasterski. W dniach od 17 do 19 
września będziemy gościć zespół Deus Meus. Zapraszamy na sobotni koncert z modlitwą uwielbie-
nia godz. 20.00; niedzielne spotkanie dla par i małżeństw godz. 11.00 i wspólnego grilla po Mszy 
św. o  godz. 13.30. Natomiast w poniedziałek o godz. 19.30 zapraszamy na spotkanie Wspólnoty u 
Przyjaciela wraz z zespołem Deus Meus.  Mamy nadzieję, że te wydarzenia dobrze wprowadzą nas 
w nowy rok duszpasterski.

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

rada duszpasterstwa 
odbędzie się 6 września o 19.30 w Domu Pa-
rafialnym. Wszelkie sugestie są mile widziane. 
Można je przekazywać drogą elektroniczną 
bądź bezpośrednio do duszpasterzy. 

słuchaj, idź, głoś!
Dziś po Mszy św. zostaną rozdane książeczki dla 
dzieci. W każdą następną niedzielę będą rozda-
wane naklejki, które będą wyjaśniały treść roku 
duszpasterskiego. Tę książeczkę powinno mieć 
każde dziecko przygotowujące się do I Komunii św. 


