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O Panu Bogu można powiedzieć, że jest On 
poszukiwaczem. Szuka nas wciąż i nieustannie. 
Ma On bowiem nadzieję, że każdy z nas zdecyduje 
się na życie razem z Nim. Nie rozróżnia na 
dobrych i złych, ale chce każdego z nas zaprosić  
do przygody wiary!
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Liturgia Słowa
Pierwsze Czytanie (Wj 32, 7-11. 13-14)
Gdy Mojżesz przebywał na górze Synaj, Bóg 
rzekł do niego: «Zstąp na dół, bo sprzenie-
wierzył się lud twój, który wyprowadziłeś z 
ziemi egipskiej. Bardzo szybko odwrócili się 
od drogi, którą im nakazałem, i utworzyli so-
bie posąg cielca ulany z metalu, i oddali mu 
pokłon, i złożyli mu ofiary, mówiąc: „Izraelu, 
oto twój bóg, który cię wyprowadził z ziemi 
egipskiej”». I jeszcze powiedział Pan do Moj-
żesza: «Widzę, że lud ten jest ludem o twar-
dym karku. Zostaw Mnie przeto w spokoju, 
aby rozpalił się gniew mój na nich. Chcę ich 
wyniszczyć, a ciebie uczynić wielkim ludem».
Mojżesz jednak zaczął usilnie błagać Pana, 
Boga swego, i mówić: «Dlaczego, Panie, pło-
nie gniew Twój przeciw ludowi Twemu, który 
wyprowadziłeś z ziemi egipskiej wielką mocą 
i silną ręką? Wspomnij na Abrahama, Iza-
aka i Izraela, Twoje sługi, którym przysiągłeś 
na samego siebie, mówiąc do nich: „Uczynię 
potomstwo wasze tak liczne jak gwiazdy nie-
bieskie i całą ziemię, o której mówiłem, dam 
waszym potomkom, i posiądą ją na wieki”».
Wówczas to Pan zaniechał zła, jakie zamierzał 
zesłać na swój lud.

Czytania na następną niedzielę
Dwudziesta Piąta Niedziela Zwykła, Rok C
Pierwsze czytanie: Am 8, 4-7
Psalm: Ps 113
Drugie czytanie: 1 Tm 2, 1-8
Ewangelia: Łk 16, 1-13

Ewangelia (Łk 15, 1-10) 
Zbliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i 
grzesznicy, aby Go słuchać. Na to szemrali 
faryzeusze i uczeni w Piśmie: «Ten przyjmu-
je grzeszników i jada z nimi». Opowiedział 
im wtedy następującą przypowieść: «Któż z 
was, gdy ma sto owiec, a zgubi jedną z nich, 
nie zostawia dziewięćdziesięciu dziewię-
ciu na pustyni i nie idzie za zgubioną, aż ją 
znajdzie? A gdy ją znajdzie, bierze z rado-
ścią na ramiona i wraca do domu; sprasza 
przyjaciół i sąsiadów i mówi im: „Cieszcie 
się ze mną, bo znalazłem owcę, która mi 
zginęła”. Powiadam wam: Tak samo w nie-
bie większa będzie radość z jednego grzesz-
nika, który się nawraca, niż z dziewięćdzie-
sięciu dziewięciu sprawiedliwych, którzy 
nie potrzebują nawrócenia. Albo jeśli jakaś 
kobieta, mając dziesięć drachm, zgubi jed-
ną drachmę, czyż nie zapala światła, nie wy-
miata domu i nie szuka starannie, aż ją znaj-
dzie? A znalazłszy ją, sprasza przyjaciółki i 
sąsiadki i mówi: „Cieszcie się ze mną, bo 
znalazłam drachmę, którą zgubiłam”. Tak 
samo, powiadam wam, radość powstaje u 
aniołów Bożych z jednego grzesznika, który 
się nawraca». 

Drugie czytanie  (1 Tm 1, 12-17)

Dzięki składam Temu, który mię przy-
oblekł mocą, Chrystusowi Jezusowi, nasze-
mu Panu, że uznał mnie za godnego wiary, 
skoro przeznaczył do posługi mnie, ongiś 
bluźniercę, prześladowcę i oszczercę. Do-
stąpiłem jednak miłosierdzia, ponieważ 
działałem z nieświadomości, w niewierze. 
A nad miarę obfitą okazała się łaska nasze-
go Pana wraz z wiarą i miłością, która jest w 
Chrystusie Jezusie. Nauka to zasługująca na 
wiarę i godna całkowitego uznania, że Chry-
stus Jezus przyszedł na świat zbawić grzesz-

Ps 51
Ref: Wstanę i wrócę do mojego ojca.

Alleluja, Alleluja, Alleluja
W Chrystusie Bóg pojednał świat ze sobą
nam zaś przekazał słowo jednania.
Alleluja, Alleluja, Alleluja

ników, spośród których ja jestem pierwszy. 
Lecz dostąpiłem miłosierdzia po to, by we 
mnie pierwszym Jezus Chrystus pokazał całą 
wielkoduszność jako przykład dla tych, któ-
rzy w Niego wierzyć będą dla życia wieczne-
go. A Królowi wieków nieśmiertelnemu, nie-
widzialnemu, Bogu samemu cześć i chwała 
na wieki wieków! Amen.



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 £736,19, 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

róża różańca  
Rodziców za Dzieci będzie miała Mszę świętą 
w Małej Kaplicy w czwartek 15.09 o godz. 19.30.

Kalendarz liturgiczny
13 września (wtorek):
Wsp. św. Jana Chryzostoma
14 września (środa):
Święto Podwyższenia Krzyża Świętego
15 września (czwartek):
Wsp. Najświętszej Maryi Panny Bolesnej

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

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 (12.09) o godz. 19:30, rozważanie 
Słowa i modlitwa w Domu Parafialnym.

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.

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

Po raz pierwszy chcemy Was zaprosić na wyjątkowy weekend rozpoczynający nowy rok dusz-
pasterski. W dniach od 17 do 19 września będziemy gościć zespół Deus Meus. 

Zapraszamy na sobotni koncert z modlitwą uwielbienia godz. 20.00. 

W niedzielnę o godz. 11.00 spotkanie dla par i małżeństw, które poprowadzi ks. Krzysztof Pokor-
ski, duszpaterz rodzin z arch. szczecińsko-kamieńskiej. W czasie spotkania zapewniamy opiekę nad 
dziećmi. Zapraszamy także na wspólnego grilla po Mszy św. o  godz. 13.30, jeśli możecie przycieść ze 
sobą ciasto albo sałatkę będzie wyśmienicie! 

Natomiast w poniedziałek o godz. 19.30 zapraszamy na spotkanie modlitewne Wspólnoty u Przyja-
ciela wraz z zespołem Deus Meus.  Mamy nadzieję, że te wydarzenia dobrze wprowadzą nas w nowy 
rok duszpasterski.

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 Chrobasik (tel: 07403402400) oraz  
u duszpasterza.

dziękujemy
za pomoc w sprzątaniu kościoła tym, którzy  
w miniony piątek brali w nim udział. Zaprasza-
my do udziału w tej posłudze dla naszej Wspól-
noty Parafialnej. Najbliższe sprzątanie 14.10. 
Wszyscy jesteście mile widziani.

słuchaj, idź, głoś!
Książeczki dla dzieci są rozdawane po Mszach świętych, jeśli dla kogoś zabrakło egzemplarza 
to prosimy o cierpliwość, następna paczka jest już w drodze. W każdą następną niedzielę będą 
rozdawane naklejki, które będą wyjaśniały treść roku duszpasterskiego. Tę książeczkę powinno 
mieć każde dziecko przygotowujące się do I Komunii św. 


