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Wierność #święta#swoboda

XXV Niedziela Zwykła, Rok C

LITURGIA SŁOWA
Pierwsze Czytanie (Am 8, 4-7)
Słuchajcie tego wy, którzy gnębicie ubogie-
go, a bezrolnego pozostawiacie bez pracy, 
którzy mówicie: «Kiedyż minie nów księży-
ca, byśmy mogli sprzedawać zboże, i kiedy 
szabat, byśmy mogli otworzyć spichlerz? A 
będziemy zmniejszać efę, powiększać sykl i 
wagę podstępnie fałszować. Będziemy ku-
pować biednego za srebro, a ubogiego za 
parę sandałów, i plewy pszeniczne będzie-
my sprzedawać». Poprzysiągł Pan na dumę 
Jakuba: «Nie zapomnę nigdy wszystkich ich 
uczynków».

Drugie czytanie  (1Tm 2, 1-8)
Polecam przede wszystkim, by prośby, 
modlitwy, wspólne błagania, dziękczy-
nienia odprawiane były za wszystkich 
ludzi: za królów i za wszystkich 

Ewangelia (Łk 16, 10-13) 
Jezus powiedział do uczniów: «Kto w bar-
dzo małej sprawie jest wierny, ten i w wiel-
kiej będzie wierny; a kto w bardzo małej 
sprawie jest nieuczciwy, ten i w wielkiej 
nieuczciwy będzie. Jeśli więc w zarządza-
niu niegodziwą mamoną nie okazaliście 
się wierni, to kto wam prawdziwe dobro 
powierzy? Jeśli w zarządzaniu cudzym 
dobrem nie okazaliście się wierni, to któż 
wam da wasze? Żaden sługa nie może 
dwom panom służyć. Gdyż albo jednego 
będzie nienawidził, a drugiego miłował; 
albo z tamtym będzie trzymał, a tym wzgar-
dzi. Nie możecie służyć Bogu i Mamonie!»

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Jezus Chrystus, będąc bogatym, dla was 
stał się ubogim, aby was ubóstwem swoim 
ubogacić.

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Psalm: Ps 113

Pana pochwalcie, On dźwiga biednego

Chwalcie, słudzy Pańscy, 
chwalcie imię Pana.
Niech imię Pana będzie błogosławio-
ne teraz i na wieki.

Pana pochwalcie, On dźwiga biednego

Pan jest wywyższony ponad wszystkie ludy, 
ponad niebiosa sięga Jego chwała.
Kto jest jak nasz Pan Bóg, 
który mieszka w górze 
i w dół spogląda na niebo i na ziemię?

Pana pochwalcie, On dźwiga biednego

Podnosi z prochu nędzarza 
i dźwiga z gnoju ubogiego,
by go posadzić wśród książąt, 
wśród książąt swojego ludu.

sprawujących władzę, abyśmy mogli 
prowadzić życie ciche i spokojne z całą 
pobożnością i godnością. Jest to bowiem 
dobre i miłe w oczach Zbawiciela nasze-
go, Boga, który pragnie, by wszyscy lu-
dzie zostali zbawieni i doszli do poznania 
prawdy. Albowiem jeden jest Bóg, jeden 
też pośrednik między Bogiem a ludźmi, 
człowiek, Chrystus Jezus, który wydał 
siebie samego na okup za wszystkich, 
jako świadectwo, w oznaczonym czasie. 
Ze względu na nie ja zostałem ustano-
wiony głosicielem i apostołem – mówię 
prawdę, nie kłamię – nauczycielem po-
gan w wierze i prawdzie. Chcę więc, by 
mężczyźni modlili się na każdym miej-
scu, podnosząc ręce czyste, bez gniewu 
i sporów.



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 
£2,888.54 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 23.09 o godz. 
19:30 na spotkanie modlitewne, które od-
będzie się w domu parafialnym.

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

Kancelaria parafialna

Grupy pomocowe
Przy naszej parafii działają następujące 
grupy wsparcia: Grupa Anonimowych 
Alkoholików AA - w czwartki o godz. 
19:00, Grupa wsparcia dla osób współ-
uzależnionych i osób żyjących z osobami 
uzależnionymi AL-ANON - w środy o 
godz. 19:30, Grupa Anonimowych Nar-
komanów NA (w j. ang.) - we wtorki o 
godz. 19:00. Grupy mają charajter otwar-
ty, wszystkich potrzebujących wsparcia 
zapraszamy.

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.

Season of Creation
Kolejny tydzień rozszerzania naszej 
wrażliwości na temat naszego Wspólne-
go Domu jakim jest Ziemia chciałbym 
poświęcić ubraniom. Choć może nie jest 
to, aż tak oczywisty temat jak plastik, 
jedzenie, śmieci, to jednak produkcja 
ubrań pochłania przeogromne zasoby 
naszej planety. Czy rzeczywiście po-
trzebujemy kolejnych rzeczy w naszych 
szafach? Dobrze wiemy, że gdy chcemy 
spakować się w bagaż podręczny na 
krótki wyjazd to nagle nasze potrzeby są 
jakby ograniczone. Prawda jest taka, że 
kupujemy mnóstwo ubrań, które założy-
my tylko raz, albo zupełnie okazjonalnie. 
Dostępność i różnorodność sprawiają, że 
czasem nasze wybory nie są wystarczją-
co dobrze przemyślane. Ilość sukienek, 
tylko na jedną okazję, koszul pasujących 
tylko do jednej marynarki i niezliczone 
ilości butów to tylko nieliczne przykłady. 
Okazuje się, że myślenie ekologiczne, 
to w przypadku ubrań także myślenie 
ekonomiczne! To jasne, że powinniśmy 
starać się dbać o odzież, wrócić do zwy-
czaju małych napraw, przeróbek i cero-
wania, ale wydaje mi się, że najbardziej 
ciekawy jest jednak zwyczaj dzielenia się 
tym co mi zbywa, z tymi komu brakuje. 
Oddawanie ubrań znajomym, wymiana, 
czy oddanie ich bezdomnym spowodują 
przedłużenie ich przydatności i choć 
w minimalnym stopniu ograniczą ich 
produkcję. Przeglądając szafę nie patrz, 
co jest do wyrzucenia, ale zobacz komu 
możesz pomóc, a idąc do sklepu, pomyśl, 
czego na prawę potrzebujesz! 
Wiecej informacji związanych z modą i 
ekologią można znaleźć na stronie:

www.ulicaekologiczna.pl/moda/

o. Mateusz Konopiński SJ 

Divine Mercy Group
Spotkanie odbędzie się w środę 25.09 i 
rozpocznie się Mszą św. o godz. 18:30 w 
kościele. Po Mszy św. zapraszamy na na-
bożeństwo ku czci Bożego Miłosierdzia.

Dziękujemy!

Chcemy serdecznie podziękować wszyst-
kim, którzy dołożyli starań, aby miniony 
weekend był tak wspaniały. Było nam 
bardzo miło spędzić ten czas z Wami. 
Mamy nadzieję, że wspólne niedzielne 
świętowanie będzie miało trwałe owoce 
w Waszym życiu.

Niedziela 13:30
wszystkie osoby, które pomagają lub 
chciałyby zaangażować się przy nie-
dzielnych Mszach św. o godz. 13:30 
zapraszamy na spotkanie w niedzielę 
29.09 po Mszy św. o godz. 13:30 w domu 
parafilanym.

Wymiana oświetlenia
Właśnie mija pierwszy tydzień prac 
związanych z wymianą oświetlenia i in-
stalacji elektrycznej w naszym kościele. 
Przepraszamy za wszelkie utrudnienia 
związane z pracami. Mamy nadzieję, że 
końcowy efekt będzie olśniewający. 

23 września (poniedziałek): Wsp. św. Pio 
z Pietrelciny, prezbitera
26 września (czwartek): św. Kosmy i Da-
miana, męczenników
27 września (piątek): Wsp. św. Wincente-
go a Paulo, prezbitera
28 września (sobota): Wsp. św. Wacława, 
męczennika

Kalendarz liturgiczny


