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Dziękuj #niech#objawia#się#Bóg

XXVIII Niedziela Zwykła, Rok C

LITURGIA SŁOWA
Pierwsze Czytanie (2Krl 5, 14-17)
Wódz syryjski Naaman, który był trędo-
waty, zanurzył się siedem razy w Jordanie, 
według słowa męża Bożego, a ciało jego na 
powrót stało się jak ciało małego chłopca i 
został oczyszczony. Wtedy wrócił do męża 
Bożego z całym orszakiem, wszedł i stanął 
przed nim, mówiąc: Oto przekonałem się, 
że na całej ziemi nie ma Boga poza Izra-
elem! A teraz zechciej przyjąć dar od twego 
sługi! On zaś odpowiedział: Na życie Pana, 
przed którego obliczem stoję – nie wezmę! 
Tamten nalegał na niego, aby przyjął, lecz 
on odmówił. Wtedy Naaman rzekł: Jeśli już 
nie chcesz, to niech dadzą twemu słudze 
tyle ziemi, ile para mułów unieść może, po-
nieważ odtąd twój sługa nie będzie składał 
ofiary całopalnej ani ofiary krwawej innym 
bogom, jak tylko Panu.

Drugie czytanie  (2Tm 2, 8-13)
Najmilszy: Pamiętaj na Jezusa Chry-
stusa, potomka Dawida. On według 
Ewangelii mojej powstał z martwych. 
Dla niej znoszę niedolę aż do więzów 
jak złoczyńca; ale słowo Boże nie uległo 
spętaniu. Dlatego znoszę wszystko przez 
wzgląd na wybranych, aby i oni dostąpili 
zbawienia w Chrystusie Jezusie, wraz z 
wieczną chwałą. Nauka to godna wiary: 
Jeżeli bowiem z Nim współumarliśmy, z 
Nim także żyć będziemy. Jeśli trwamy w 
cierpliwości, z Nim też królować będzie-
my. Jeśli się będziemy Go zapierali, to i 
On nas się zaprze. Jeśli my odmawiamy 
wierności, On wiary dochowuje, bo nie 
może się zaprzeć siebie samego.

Ewangelia (Łk 17, 11-19) 
Zdarzyło się, że Jezus, zmierzając do Je-
ruzalem, przechodził przez pogranicze 
Samarii i Galilei. Gdy wchodzili do pewnej 
wsi, wyszło naprzeciw Niego dziesięciu trę-
dowatych. Zatrzymali się z daleka i głośno 
zawołali: Jezusie, Mistrzu, ulituj się nad 
nami! Na ten widok rzekł do nich: Idźcie, 
pokażcie się kapłanom! A gdy szli, zostali 
oczyszczeni. Wtedy jeden z nich, widząc, 
że jest uzdrowiony, wrócił, chwaląc Boga 
donośnym głosem, padł na twarz u Jego 
nóg i dziękował Mu. A był to Samarytanin. 
Jezus zaś rzekł: Czyż nie dziesięciu zostało 
oczyszczonych? Gdzie jest dziewięciu? Czy 
się nie znalazł nikt, kto by wrócił i oddał 
chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec? Do 
niego zaś rzekł: Wstań, idź, twoja wiara cię 
uzdrowiła.

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Za wszystko dziękujcie Bogu, taka jest bo-
wiem wola Boża względem was w Jezusie 
Chrystusie.

Alleluja, Alleluja, Alleluja
Psalm: Ps 98

Pan Bóg okazał ludom swe zbawienie.

Śpiewajcie Panu pieśń nową,  
albowiem uczynił cuda. 
Zwycięstwo Mu zgotowała Jego prawica  
i święte ramię Jego.

Pan Bóg okazał ludom swe zbawienie.

Pan okazał swoje zbawienie,  
na oczach pogan objawił swą sprawiedliwość.
Wspomniał na dobroć i na wierność swoją  
dla domu Izraela.

Pan Bóg okazał ludom swe zbawienie.

Ujrzały wszystkie krańce ziemi 
zbawienie Boga naszego.
Wołaj z radości na cześć Pana, cała ziemio, 
cieszcie się, weselcie i grajcie. 

Pan Bóg okazał ludom swe zbawienie.



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 
£ 2,961.19 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

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

Kancelaria parafialna

„Trędowaty” (gr. lepros) to kluczowe sło-
wo dla zrozumienia dzisiejszej, łukaszo-
wej ewangelii. Czytamy: „Gdy wchodzili 
do pewnej wsi, wyszło naprzeciw Niego 
dziesięciu trędowatych. Zatrzymali się z 
daleka” (17,12). Biblia Tysiąclecia mówi 
o trędowatych, co jest dobrym tłuma-
czeniem z greki, skoncentrowanym na 
piękności polszczyzny. Tłumaczenie to 
jednak pomija jeden waży wyraz: „ludzi” 
(gr. andres). Naprzeciwko Jezusa wycho-
dzą nie tyle trędowaci (gr. leproi andres), 
co trędowaci ludzie! Jak łatwo nam zapo-
mnieć o człowieczeństwie! Oczyszczenie 
człowieka to bardzo istotny motyw już od 
starotestamentalnych czasów. Dlatego u 
Łukasza czytamy: „I wielu trędowatych 
było w Izraelu za proroka Elizeusza, a 
żaden z nich nie został oczyszczony, tylko 
Syryjczyk Naaman (4,27).” Oczyszczenie 
jest znakiem otwarcia się na samego Jezu-
sa, dlatego w innym miejscu tej ewangelii 
czytamy: „Odpowiedział im więc: «Idźcie 
i donieście Janowi to, coście widzieli i sły-
szeli: niewidomi wzrok odzyskują, chro-
mi chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni 
i głusi słyszą; umarli zmartwychwstają, 
ubogim głosi się Ewangelię” (7,22). 

Może warto zatem niekiedy upaść przed 
Jezusem i powtórzyć za ewangelistą Ma-
teuszem: „«Panie, jeśli chcesz, możesz 
mnie oczyścić». (8,2)” Spróbujmy pomy-
śleć z czego Jezus może mnie oczyścić 
(nie fiksując się na seksualności!). Spójrz-
my na siebie z miłością, tak jak Jezus pa-
trzy na nas z miłością. Pamiętajmy, że nie 
kto inny jak Jezus zatrzymał się w domu 
trędowatego Szymona w Betanii. Dziś Je-
zus chce zatrzymać się w Twoim domu.

o. Michał Karnawalski  SJ 

14 października (poniedziałek): św. Ka-
liksta I, papieża i męczennika
15 października (wtorek): Wsp św. Tere-
sy od Jezusa, dziewicy i doktora Kościoła
16 października (środa): Wsp. św. Jadwi-
gi Śląskiej 
17 października (czwartek): Wsp. św. 
Ignacego Antiocheńskiego, biskupa i 
męczennika
18 października (piątek): św. Łukasza, 
ewangelisty 
19 października (sobota): św. Jana de 
Brebeuf i Izaaka Jogues’a, prezbiterów i 
Towarzyszy

Kalendarz liturgiczny

Wspólnota u Przyjaciela

zaprasza w poniedziałek 14.10 o godz. 
19:30 na spotkanie modlitewne, które od-
będzie się w domu parafialnym.

Wpominki
są wyłożone z tyłu kościoła. Wypełnione 
karty wraz z ofiarą prosimy składać bez-
pośrednio w zakrystii. W Uroczystość 
Wszystkich Świętych oraz w Dzień Za-
duszny wszystkie Msze święte zostaną od-
prawione w intencji osób wymienionych 
na kartach wypominkowych. Odczytanie 
wymienionych zmarłych 15 minut przed 
Mszą.

CZYTANIA NA NASTĘPNĄ NIEDZIELĘ

XXVIII Niedziela Zwykła – Rok C
 
Pierwsze czytanie: Wj 17, 8-13
Psalm: Ps 121 
Drugie czytanie: 2 Tym 3, 14-4,2
Ewangelia: Łk 18, 1-8

Róża Różańca
Rodziców za Dzieci będzie miała Mszę 
świętą oraz modlitwę różańcową w Ma-
łej Kaplicy w środę 16.10 o godz. 19:30. 
Zapraszamy.

Formy szkolne
Osoby, które potrzebują potwierdzenia do 
szkół katolickich o tym, że są rodzinami 
praktykuacymi wiarę katolicką w naszej 
parafii, zapraszamy po owe dokumenty 
do kancelarii parafilanej o zwykłych po-
rach w poniedziałki i piątki.

Kanonizacja 
kard. J. H. Newmana
Dzisiejesza kanonizacja Kard. Newmana 
to bardzo ważne wydarzenie dla naszego 
Kościoła. John Henry Newman urodził się 
21 lutego 1801 roku w Londynie. Był naj-
pierw pastorem kościoła anglikańskiego. 
W czasie osobistego studium przeszedł 
drogę nawrócenia na katolicyzm. W ko-
ściele katolickim został kardynałem, a 
jego zdolności intelektualne były ważne 
przy inicjowaniu obu soborów watykań-
skich. Pod wieloma względami myśl kard. 
Newmana jest aktualna również dzisiaj. 
Pojmuje On człowieka całościowo, w 
całej jego złożoności. Podkreśla prymat 
sumienia i walczy z relatywizmem. Jest 
on powszechnie podziwiany za jego głę-
bokie podejście do kwestii wiary, osobistą 
odwagę, intelektualną klarowność i wraż-
liwość na kulturę. Więcej o wydarzeniach 
związanych z kanonizacja można znaleźć 
na specjalnej stronie internetowej: 

www.newmancanonisation.com

Panie jesli chcesz...


