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Zaproś #tych#których#nikt#nie#zaprasza

XXII Niedziela Zwykła, Rok C

LITURGIA SŁOWA

Ewangelia (Łk 14, 1.7-14) 
Gdy Jezus przyszedł do domu pewnego 
przywódcy faryzeuszów, aby w szabat 
spożyć posiłek, oni Go śledzili. Potem opo-
wiedział zaproszonym przypowieść, gdy 
zauważył, jak sobie pierwsze miejsca wy-
bierali. Tak mówił do nich: «Jeśli cię ktoś 
zaprosi na ucztę, nie zajmuj pierwszego 
miejsca, by przypadkiem ktoś znamie-
nitszy od ciebie nie był zaproszony przez 
niego. Wówczas przyjdzie ten, kto was obu 
zaprosił, i powie ci: „Ustąp temu miejsca”, a 
wtedy musiałbyś ze wstydem zająć ostatnie 
miejsce. Lecz gdy będziesz zaproszony, idź 
i usiądź na ostatnim miejscu. A gdy przyj-
dzie ten, który cię zaprosił, powie ci: „Przy-
jacielu, przesiądź się wyżej”. I spotka cię 
zaszczyt wobec wszystkich współbiesiad-
ników. Każdy bowiem, kto się wywyższa, 
będzie poniżony, a kto się uniża, będzie 
wywyższony». Do tego zaś, który Go zapro-
sił, mówił także: «Gdy wydajesz obiad albo 
wieczerzę, nie zapraszaj swoich przyjaciół 
ani braci, ani krewnych, ani zamożnych 
sąsiadów, aby cię i oni nawzajem nie zapro-
sili, i miałbyś odpłatę. Lecz kiedy urządzasz 
przyjęcie, zaproś ubogich, ułomnych, chro-
mych i niewidomych. A będziesz szczęśli-
wy, ponieważ nie mają czym tobie się od-
wdzięczyć; odpłatę bowiem otrzymasz przy 
zmartwychwstaniu sprawiedliwych».

Pierwsze Czytanie (Syr 3, 17-18.20.28-29)

Synu, z łagodnością prowadź swe sprawy, 
a każdy, kto jest prawy, będzie cię miłował. 
Im większy jesteś, tym bardziej się uniżaj, 
a znajdziesz łaskę u Pana. Wielka jest bo-
wiem potęga Pana i przez pokornych bywa 
chwalony. Na chorobę pyszałka nie ma le-
karstwa, albowiem nasienie zła zapuściło 
w nim korzenie. Serce rozumnego rozważa 
przypowieść, a ucho słuchacza – to pra-
gnienie mędrca.

Psalm: Ps 68

Ty, dobry Boże, biednego ochraniasz.

Drugie czytanie  (Hbr 12, 18-19.22-24a)

Bracia: Nie przyszliście do namacalnego 
i płonącego ognia, do mgły, do ciemności 
i burzy ani też do grzmiących trąb i do ta-
kiego dźwięku słów, iż wszyscy, którzy go 
usłyszeli, prosili, aby do nich nie mówił. 
Wy natomiast przyszliście do góry Syjon, 
do miasta Boga żywego – Jeruzalem nie-
bieskiego, do niezliczonej liczby aniołów, 
na uroczyste zgromadzenie, i do Kościoła 
pierworodnych, którzy są zapisani w nie-
biosach, do Boga, który sądzi wszystkich, 
do duchów ludzi sprawiedliwych, którzy 
już doszli do celu, do Pośrednika Nowego 
Testamentu – Jezusa.

Alleluja, Alleluja, Alleluja
Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się 
ode Mnie,
bo jestem cichy i pokornego serca.
Alleluja, Alleluja, Alleluja



do naszej parafii, a także tym parafianom, 
którzy tego jeszcze nie zrobili, polecamy, 
by skorzystali z formularzy dostępnych 
z tyłu kościoła (St Ignatius Parish – Pa-
rishioner Registration Form) i dokonali 
zapisu do wspólnoty parafialnej.

Nowo przybyłym

Suma czterech niedzielnych kolekt w 
sierpniu  wyniosła £10,605.50 Wszystkim 
serdecznie dziękujemy za złożone ofiary.

Kolekta

przybyłych do naszego kościoła i na-
szej wspólnoty parafialnej! Parafia 
św. Ignacego to miejsce, gdzie spoty-
kają się różne wspólnoty językowe.  
Życzymy wszystkim dobrej niedzieli i bło-
gosławionego tygodnia.

Witamy wszystkich

po polsku: w każdą niedzielę
13:30 – Msza z udziałem dzieci 
19:30 – Msza wieczorna
po angielsku: codziennie o 10:00 i 18:30 
w niedzielę: (sobota 19:00) 8:00; 10:00; 
11:30; 18:00

Msze święte

po polsku: w każdą niedzielę 
12:45–13:15 
18:45–19:30
Istnieje możliwość umówienia się na  
spowiedź indywidualnie.

Spowiedź

Wspólnota u Przyjaciela
zaprasza w poniedziałek 02.09 o godz. 
19:30 na spotkanie modlitewne, które od-
będzie się w domu parafialnym.

Pierwszy Piątek Miesiąca
Adoracja Najświętszego Sakramentu  od  
godz. 10:30 do 11:30 oraz od godz. 19:00 
do 20:00. Możliwość spowiedzi w języku 
polskim i angielskim od godz. 19:00. 

Odwiedziny chorych
W każdy I piątek miesiąca. Jest to możli-
wość spowiedzi i przyjęcia Komunii świę-
tej. Zainteresowanych prosimy o kontakt. 
Jeśli jest taka potrzeba, po wcześniej-
szym uzgodnieniu terminu, odwiedzamy 
również chorych w szpitalu.

Rada duszpasterstwa
odbędzie się we wtorek 10.09. o godz. 
19:00. Wszelkie sugestie są mile widziane, 
można je przekazywać drogą elektronicz-
ną bądź bezpośrednio do duszpasterzy. 

Dzień skupienia i  
Weekend na dobry początek

RCIA
Osoby dorosłe, które chciałyby przygoto-
wać się do chrztu lub bierzmowania pro-
szone są o zostawienie swoich danych 
kontaktowych w zakrystii. Kurs rozpo-
czynie się w połowie września. 

Spotkanie ministrantów
ministranci będa mięli swoje spotkanie 
w sobotę 21.09 o godz. 13:15 w kościele. 
Zapraszamy ministrantów i kandydatów. 

Po raz kolejny chcemy Was zaprosić na  
wyjątkowy weekend rozpoczynający 
nowy rok duszpasterski. W sobotę 14.09 
zapraszamy na popołudnie ze Wspólnotą 
u Przyjaciela. Tego dnia upłynie dokładnie 
rok od rozpoczęcia Seminarium Odnowy 
Wiary. Zapraszamy do wspólnego święto-
wania, modlitwy, konferencji i spędzenia 
wspólnie czasu. Spotkanie rozpocznie-
my o godz. 12:30 wspólnym posiłkiem. 
Zapisy: stignatiuspl@gmail.com lub te-
lefonicznie u p. Marzeny: 07850577267. 
Koszt posiłku £5. W niedzielę 15.09 
zapraszamy na Msze św. o godz. 13:30 w 
czasie której będzie posługiwała diako-
nia Muzyczna Wspólnoty Miłosierdzia 
z Croydon. Po Mszy św. zapraszamy na 
wspólne spotkanie do ogrodu. Przekąski  
i drobne potrawy oraz napoje na wspól-
ny stół można zgłaszać do p. Anity tel.: 
07729052828. Mamy nadzieję, że te wy-
darzenia dobrze wprowadzą nas w nowy 
rok duszpasterski.

Nowy duszpasterz
Serdecznie witamy w naszej parafii no-
wego duszpaterza o. Michała Karnawal-
skiego. o. Michał pochodzi z Lublina, jego 
pasjami na różnych etapach życia były 
koszykówka, wspinaczka, programowa-
nie, harcerstwo i włóczęga. Na rekolek-
cjach ignacjańskich w milczeniu odkrył 
powołanie do jezuitów. Po święceniach, 
studiował i wyspecjalizował się w Starym 
Testamencie. Ostatnio pracował w War-
szawie na Rakowieckiej, gdzie zajmował 
się wykładaniem języka hebrajskiego, 
relacji chrześcijańsko-żydowskich i dusz-
pasterstwem francuskojęzycznym. Do 
naszej parafii przyjeżdża, aby skończyć 
doktorat i pracować w duszpasterstwie.

poniedziałek 9:00–10:30
piątek 17:45–18:45
Intencje mszalne można zamawiać po 
każdej Mszy św.   

Kancelaria parafialna

Kancelaria parafialna
Od nowego roku sprawy kancelaryj-
ne takie jak: wszelkie zaświadczenia, 
formularze do szkół, sprawy związane  
z sakramentami (chrzest, ślub), itp. 
będą obsługiwane w domu parafialnym  
w poniedziałki od 9:00 do 10:30 i w piąt-
ki od 17:45 do 18:45. W związku z tym, 
po Mszach św. niedzielnych istnieje 
możliwość jedynie zamówienia intencji 
mszalnych oraz wypełnienia formula-
rza zgłoszeniowego przed spotkaniem  
w kancelarii. Chrzty

Zwyczajnym terminem chrztu dzieci 
w naszej parafii jest pierwsza i trzecia 
niedziela miesiąca w ciągu całego roku. 
Wyjątek stanowi okres Wielkiego Postu, 
kiedy nie udzielamy chrztu. Wszystkie 
informacje dotyczące sakramentów w 
naszym duszpasterstwie można znaleźć 
na naszej stronie internetowej: 
www.stignatius.pl/sakramenty

Kurs przedmałżeński
W roku 2019/2020 odbędzie się jedna edy-
cja kursu przedmałżeńskiego w języku 
polskim. Kurs rozpoczniemy w ostatnią 
niedzielę stycznia (26.01.2020). Będzie to 
6 spotkań po 3 godz. w niedzielę od godz. 
10.00 do 13.00. Kurs odbędzie się, jeśli 
zapiszą się na niego przynajmniej 4 pary, 
prowadzony jest metodą warsztatową.


