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Naprzykrzanie się #jest#prawem#dzieci

XXIX Niedziela Zwykła, Rok C

LITURGIA SŁOWA

Pierwsze Czytanie (Wj 17, 8-13)
Amalekici przybyli, aby walczyć z Izraeli-
tami w Refidim. Mojżesz powiedział wte-
dy do Jozuego: «Wybierz sobie mężów i 
wyrusz z nimi do walki z Amalekitami. Ja 
jutro stanę na szczycie góry z laską Bożą w 
ręku». Jozue spełnił polecenie Mojżesza i 
wyruszył do walki z Amalekitami. Mojżesz, 
Aaron i Chur wyszli na szczyt góry. Jak dłu-
go Mojżesz trzymał ręce podniesione do 
góry, Izrael miał przewagę. Gdy zaś ręce 
opuszczał, miał przewagę Amalekita. Gdy 
zdrętwiały Mojżeszowi ręce, wzięli kamień 
i położyli pod niego, i usiadł na nim. Aaron 
zaś i Chur podparli jego ręce, jeden z tej, a 
drugi z tamtej strony. W ten sposób aż do 
zachodu słońca były ręce jego stale wznie-
sione wysoko. I tak pokonał Jozue Amaleka 
i jego lud ostrzem miecza.

Drugie czytanie  (2 Tym 3, 14-4,2)
Najmilszy: Trwaj w tym, czego się na-
uczyłeś i co ci powierzono, bo wiesz, 
od kogo się nauczyłeś. Od lat bowiem 
niemowlęcych znasz Pisma święte, któ-
re mogą cię nauczyć mądrości wiodącej 
ku zbawieniu przez wiarę w Chrystusie 
Jezusie. Wszelkie Pismo jest przez Boga 
natchnione i pożyteczne do nauczania, 
do przekonywania, do poprawiania, do 
wychowania w sprawiedliwości – aby 
człowiek Boży był doskonały, przyspo-
sobiony do każdego dobrego czynu. Za-
klinam cię na Boga i Chrystusa Jezusa, 
który będzie sądził żywych i umarłych, 

Ewangelia (Łk 18, 1-8) 

Jezus opowiedział swoim uczniom przypo-
wieść o tym, że zawsze powinni się modlić 
i nie ustawać: «W pewnym mieście żył sę-
dzia, który Boga się nie bał i nie liczył się 
z ludźmi. W tym samym mieście żyła wdo-
wa, która przychodziła do niego z prośbą: 
„Obroń mnie przed moim przeciwnikiem!” 
Przez pewien czas nie chciał; lecz potem 
rzekł do siebie: „Chociaż Boga się nie boję 
ani z ludźmi się nie liczę, to jednak, ponie-
waż naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją 
w obronę, żeby nie nachodziła mnie bez 
końca i nie zadręczała mnie”». I Pan dodał: 
«Słuchajcie, co mówi ten niesprawiedliwy 
sędzia. A Bóg, czyż nie weźmie w obronę 
swoich wybranych, którzy dniem i nocą 
wołają do Niego, i czy będzie zwlekał w 
ich sprawie? Powiadam wam, że prędko 
weźmie ich w obronę. Czy jednak Syn 
Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy 
przyjdzie?»

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Żywe jest słowo Boże i skuteczne,
zdolne osądzić pragnienia i myśli serca.

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Psalm: Ps 121

Naszą pomocą jest Zbawiciel świata.

oraz na Jego pojawienie się i na Jego 
królestwo: głoś naukę, nastawaj w porę 
i nie w porę, wykazuj błąd, napominaj, 
podnoś na duchu z całą cierpliwością w 
każdym nauczaniu.



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 
£ 2,591.39 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

Kolejna niedziela i kolejny raz właściwie 
te same obrzędy. Monotonia, która jest 
czasem ciężka do zniesienia. Jest dla nas 
czasem tak trudna do zniesienia, na tyle, 
że z niej rezygnujemy szukając innego 
miejsca innej godziny, przerywamy rytm. 
Chcemy poczuć się lepiej, doświadczyć 
jakiegoś swoistego odświeżenia w naszej 
rutynie życia religijnego. 
Spoglądając jednak na liturgię można za-
stanowić się, że właściwie prócz miejsca 
i czasu nie wiele może się zmienić. W ten 
sam sposób wyznajemy naszą wiarę, od-
dajemy Bogu chwałę, odmawiamy modli-
twę „Ojcze Nasz” itd. Jezus w dzisiejszej 
ewangelii przez przykład natarczywości 
i monotonii chce pokazać, że Bóg Ojciec 
nie jest obojętny na wielokrotne powta-
rzanie tych samych próśb, rytuałów, 
słów, On jest bardzo obecny w naszym 
naprzykrzaniu się dlatego, że jest naszym 
Ojcem. Nic z tego co moje nie jest dla 
Niego zbyt nudne i zbyt codzienne i nigdy 
nie uda mi się znudzić Go moim życiem. 
Jest to niesamowita szkoła nie tylko cier-
pliwości, ale chyba przede wszystkim 
troski. Kiedy pomyślę o tym jak Papież 
Franciszek często powtarza te same 
rzeczy, o ochronie naszego wspólnego 
domu, o potrzebie misji, o miłości, któ-
ra nie wybiera lepszego czasu, miejsca 
i osoby. Przychodzi mi na myśl, że my 
wszyscy jesteśmy zaproszeni do tego, aby 
nasze relacje nie tylko z ludźmi ale także 
z Bogiem i z całym światem budować na 
schemacie rodzic - dziecko. Aby jedno-
cześnie naprzykrzać się, gdy czegoś po-
trzebuję i nigdy nie poddać się zniechę-
ceniu kiedy ktoś potrzebuje mnie. Czyż 
nie każdy z nas jest powołany by chronić 
drugiego, chronić świat i ochraniać obraz 
Boga wśród najbliższych?

o. Mateusz Konopiński SJ 

Wspólnota u Przyjaciela

zaprasza w poniedziałek 21.10 o godz. 
19:30 na adorację Najświętszego Sa-
kramentu, która odbędzie się w domu 
parafialnym.

Wypominki
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

XXX Niedziela Zwykła – Rok C
 
Pierwsze czytanie: Syr 35, 12-14. 16-18
Psalm: Ps 33 
Drugie czytanie: 2 Tm 4, 6-9. 16-18
Ewangelia: Łk 18, 9-14

Divine Mercy Group
Spotkanie odbędzie się w środę 23.10 i 
rozpocznie się Mszą św. o godz. 18:30 w 
kościele. Po Mszy św. zapraszamy na na-
bożeństwo ku czci Bożego Miłosierdzia.

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.

Wytrwałość

Nadzwyczajni Szafarze
W środę 30.10 o godz. 19:30 w ramach 
stałej formacji Nadzwyczajnych Szafarzy 
Komunii św. odbędzie się Msza św. a po 
niej adoracja Najświetszego Sakramen-
tu. Zapraszamy.

EU Settled Status
PEEC Family Centre oferuje bezpłatną 
pomoc w aplikacji o Status Osiedlonego 
(EU Settled Status) dla rezydentów Ha-
ringey. Osoby zainteresowane zaprasza-
my do Kancelarii Parafialnej w czwartek 
24.10 i 31.10 w godz. 17:00-20:00 oraz w  
piątek 25.10 w godz. 17:00-20:00.

Niedziela 19:30
wszystkie osoby, które pomagają lub 
chciałyby zaangażować się przy nie-
dzielnych Mszach św. o godz. 19:30 
zapraszamy na spotkanie w niedzielę 
01.11 po Mszy św. o godz. 20:00 w domu 
parafilanym.

Druga kolekta
W dzisiejszą niedzielę będzie zbierana 
druga kolekta, która zostanie przezna-
czona  na wspieranie  działalności misyj-
nych. Dziękujmy za pomoc.


