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XXIV Niedziela Zwykła, Rok C

LITURGIA SŁOWA
Pierwsze Czytanie (Wj 32, 7-11.13-14)
Pan rzekł do Mojżesza: «Zstąp na dół, bo 
sprzeniewierzył się lud twój, który wypro-
wadziłeś z ziemi egipskiej. Bardzo szybko 
zawrócili z drogi, którą im nakazałem, i 
utworzyli sobie posąg cielca odlanego z 
metalu, i oddali mu pokłon, i złożyli mu 
ofiary, mówiąc: „Izraelu, oto twój bóg, któ-
ry cię wyprowadził z ziemi egipskiej”». I 
jeszcze powiedział Pan do Mojżesza: «Wi-
dzę, że lud ten jest ludem o twardym karku. 
Pozwól Mi, aby rozpalił się gniew mój na 
nich. Chcę ich wyniszczyć, a ciebie uczy-
nić wielkim ludem». Mojżesz jednak zaczął 
usilnie błagać Pana, Boga swego, i mówić: 
«Dlaczego, Panie, płonie gniew Twój prze-
ciw ludowi Twemu, który wyprowadziłeś 
z ziemi egipskiej wielką mocą i silną ręką? 
Wspomnij na Abrahama, Izaaka i Izraela, 
Twoje sługi, którym przysiągłeś na samego 
siebie, mówiąc do nich: „Uczynię potom-
stwo wasze tak licznym jak gwiazdy niebie-
skie, i całą ziemię, o której mówiłem, dam 
waszym potomkom, i posiądą ją na wieki”» 
Wówczas to Pan zaniechał zła, jakie zamie-
rzał zesłać na swój lud.

Psalm: Ps 51

Wstanę i wrócę do mojego ojca.

Drugie czytanie  (1Tm 1, 12-17)
Dzięki składam Temu, który mnie umoc-
nił, Chrystusowi Jezusowi, naszemu 
Panu, że uznał mnie za godnego wia-
ry, skoro przeznaczył do posługi sobie 
mnie, dawniej bluźniercę, prześladowcę 
i oszczercę. Dostąpiłem jednak miłosier-
dzia, ponieważ działałem z nieświado-
mością, w niewierze. A nad miarę obfita 
okazała się łaska naszego Pana, wraz z 
wiarą i miłością, która jest w Chrystusie 
Jezusie. Nauka to godna wiary i zasługu-
jąca na czałkowite uznanie, że Chrystus

Ewangelia (Łk 15, 1-10) 
W owym czasie przybliżali się do Jezusa 
wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słu-
chać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w 
Piśmie, mówiąc: «Ten przyjmuje grzeszni-
ków i jada z nimi». Opowiedział im wtedy 
następującą przypowieść: «Któż z was, gdy 
ma sto owiec, a zgubi jedną z nich, nie 
zostawia dziewięćdziesięciu dziewięciu na 
pustyni i nie idzie za zgubioną, aż ją znaj-
dzie? A gdy ją znajdzie, bierze z radością na 
ramiona i wraca do domu; sprasza przyja-
ciół i sąsiadów i mówi im: „Cieszcie się ze 
mną, bo znalazłem owcę, która mi zginęła”.
Powiadam wam: Tak samo w niebie więk-
sza będzie radość z jednego grzesznika, 
który się nawraca, niż z dziewięćdziesię-
ciu dziewięciu sprawiedliwych, którzy nie 
potrzebują nawrócenia. Albo jeśli jakaś 
kobieta, mając dziesięć drachm, zgubi 
jedną drachmę, czyż nie zapala światła, 
nie wymiata domu i nie szuka starannie, 
aż ją znajdzie? A znalazłszy ją, sprasza 
przyjaciółki i sąsiadki i mówi: „Cieszcie się 
ze mną, bo znalazłam drachmę, którą zgu-
biłam”. Tak samo, powiadam wam, radość 
nastaje wśród aniołów Bożych z powodu 
jednego grzesznika, który się nawraca».

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

Jezus przyszedł na świat zbawić grzeszni-
ków, spośród których ja jestem pierwszy. 
Lecz dostąpiłem miłosierdzia po to, by 
we mnie pierwszym Jezus Chrystus po-
kazał całą wielkoduszność jako przykład 
dla tych, którzy w Niego wierzyć będą na 
życie wieczne. A Królowi wieków, nie-
śmiertelnemu, niewidzialnemu, Bogu 
samemu cześć i chwała na wieki wieków. 
Amen.



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

Kolekta w poprzednią niedzielę wyniosła 
£2,838.36 Wszystkim serdecznie dzięku-
jemy 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 16.09 o godz. 
19:30 na adorację Najświętszego Sa-
kramentu, która odbędzie się w domu 
parafialnym.

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

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

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.

Róża Różańca
Rodziców za Dzieci będzie miała Mszę 
świętą oraz modlitwę różańcową w Ma-
łej Kaplicy w środę 18.09 o godz. 19:30. 
Zapraszamy.

Niedziela 15.09
Rozpoczynamy nowy rok duszpasterski 
w naszej wspólnocie parafialnej. Dziś na 
Mszy św. o godz 13:30 posługuje diakonia 
Muzyczna Wspólnoty Miłosierdzia z Croy-
don. Po Mszy św. wszystkich zapraszamy 
do ogrodu na wspólne świętowanie.

Kalendarz liturgiczny
16 września (poniedziałek): Wsp. św. 
męczenników Korneliusza, papieża i Cy-
priana, biskupa
17 września (wtorek): Wsp. św. Roberta-
Bellarmina, biskupa i doktora Kościoła
19 września (czwartek): św. Januarego, 
biskupa i męczennika
20 września (piątek): Wsp. św. Andrzeja 
Kim Taegon, prezbitera i Towarzyszy
21 września (sobota): Św. Mateusza, apo-
stoła i ewangelisty

Season of Creation
Coraz częściej mówi się o tym, że  
w ekologicznym spojrzeniu na świat 
bardzo ważną rolę odgrywa to, co jemy. 
Wypalanie Amazonii i lasów w Afryce, 
dla celów potężnych przedsiębiorstw 
drobiowych, wieprzowych, mleczar-
skich to wyzwanie nie do udźwignięcia 
dla środowiska. 
Otwiera się ogromne fabryki, by pro-
dukować mięso i wszystkie produkty 
pochodne. Trudno twierdzić, że to co 
w XXI wieku jest przemysłem spożyw-
czym nadal bazuje na naturalnej potrze-
bie człowieka jedzenia różnorodnych 
produktów. 
Spotykam się ze skrajnymi stanowi-
skami, że dziś dla katolika, który na 
poważnie bierze słowa Papieża Fran-
ciszka jest tylko droga weganizmu, albo 
z takimi, że nasze małe decyzje nic nie 
zmieniają. Może jest nam trudno sobie 
wyobrazić przejście na wegetarianizm 
albo choćby na fleksitarianizm, ale może 
nie byłoby tak trudno podjąć decyzję, 
żeby na naszych stołach było coraz  
mniej mięsa, a coraz więcej warzyw  
i owoców? Dziś nie zawsze pamiętamy 
o wstrzemięźliwości od pokarmów mię-
snych w piątek, a co by się stało, gdyby 
w naszych domach zgodzić się na do-
datkowy dzień takiej wstrzemięźliwości 
właśnie ze względu na nasz Wspólny 
Dom - Ziemię? Ile zaoszczędzilibyśmy 
żywności przez skromniejsze zakupy, by 
za wszelką cenę niczego nie wyrzucić? 
Małe kroki pomnożone przez setki lu-
dzi staną się wówczas znaczącą zmianą.  

Więcej o tym temacie można znaleźć:

deon.pl/religia/duchowosc-i-wiara/
wspolny-dom

Zobacz teksty Szymona Hołowni. 

o. Mateusz Konopiński SJ 


