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XXXI Niedziela Zwykła, Rok C

LITURGIA SŁOWA

Pierwsze Czytanie (Mdr 11, 22 – 12, 2)
Panie, świat cały przy Tobie jak ziarnko 
na szali, kropla rosy porannej, co opadła 
na ziemię. Nad wszystkimi masz litość, bo 
wszystko w Twej mocy, i oczy zamykasz na 
grzechy ludzi, by się nawrócili. Miłujesz bo-
wiem wszystkie byty, niczym się nie brzy-
dzisz, co uczyniłeś, bo gdybyś miał coś w 
nienawiści, nie ukształtowałbyś tego. Jak-
żeby coś trwać mogło, gdybyś Ty tego nie 
chciał? Jakby się zachowało to, czego byś 
nie wezwał? Oszczędzasz wszystko, bo to 
wszystko Twoje, Władco, miłujący życie! 
Bo we wszystkim jest Twoje nieśmiertel-
ne tchnienie. Dlatego nieznacznie karzesz 
upadających i strofujesz, przypominając, w 
czym grzeszą, by wyzbywszy się złości, w 
Ciebie, Panie, uwierzyli.

Drugie czytanie  (2 Tes 1, 11 – 2, 2)
Bracia: Modlimy się stale za was, aby Bóg 
nasz uczynił was godnymi swego wezwa-
nia i aby z mocą wypełnił w was wszelkie 
pragnienie dobra oraz działanie wiary. 
Aby w was zostało uwielbione imię Pana 
naszego, Jezusa Chrystusa – a wy w Nim 
– za łaską Boga naszego i Pana Jezusa 
Chrystusa. W sprawie przyjścia Pana 
naszego, Jezusa Chrystusa, i naszego 
zgromadzenia się wokół Niego prosimy 
was, bracia, abyście się nie dali zbyt ła-
two zachwiać w waszym rozumieniu ani 
zastraszyć bądź przez ducha, bądź przez 
mowę, bądź przez list, rzekomo od nas 
pochodzący, jakby już nastawał dzień 
Pański.

Ewangelia (Łk 19, 1-10) 

Jezus wszedł do Jerycha i przechodził przez 
miasto. A pewien człowiek, imieniem Za-
cheusz, który był zwierzchnikiem celników 
i był bardzo bogaty, chciał koniecznie zoba-
czyć Jezusa, któż to jest, ale sam nie mógł z 
powodu tłumu, gdyż był niskiego wzrostu. 
Pobiegł więc naprzód i wspiął się na syko-
morę, aby móc Go ujrzeć, tamtędy bowiem 
miał przechodzić. Gdy Jezus przyszedł na 
to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do nie-
go: «Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem 
dziś muszę się zatrzymać w twoim domu». 
Zszedł więc z pośpiechem i przyjął Go roz-
radowany. A wszyscy, widząc to, szemrali: 
«Do grzesznika poszedł w gościnę». Lecz 
Zacheusz stanął i rzekł do Pana: «Panie, oto 
połowę mego majątku daję ubogim, a jeśli 
kogoś w czymś skrzywdziłem, zwracam po-
czwórnie». Na to Jezus rzekł do niego: «Dziś 
zbawienie stało się udziałem tego domu, 
gdyż i on jest synem Abrahama. Albowiem 
Syn Człowieczy przyszedł odszukać i zba-
wić to, co zginęło».

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Tak Bóg umiłował świat, że dał swojego 
Syna Jednorodzonego; każdy, kto w Niego 
wierzy, ma życie wieczne.

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Psalm: Ps 145

Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu.

CZYTANIA NA NASTĘPNĄ NIEDZIELĘ

XXXII Niedziela Zwykła – Rok C
 
Pierwsze czytanie: 2 Mch 7, 1-2. 9-14
Psalm: Ps 17 
Drugie czytanie: 2 Tes 2, 16 – 3, 5
Ewangelia: Łk 20, 27. 34-38



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 
£ 3,144.49 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

będzie nieczynna od 01.11 do 12.11.

Intencje mszalne można zamawiać po 
każdej Mszy św.   

Kancelaria parafialna

Kancelaria parafialna
będzie nieczynna od 01.11 do 12.11. W 
sprawach ważnych prosimy o e-mail: sti-
gnatiuspl@gmail.com  Za niedogodności 
przepraszamy.

Warsztaty „O Życiu”
Zapraszamy na warsztaty poświęcone naturalnemu planowaniu rodziny oraz zdrowiu 
kobiety i dziecka, które odbędą się 29.11 godz. 19:30 i 30.11 od godz. 10:30. Naturalne 
Planowanie Rodziny, in vitro, naprotechnologia, antykoncepcja, ciąża, poronienie to 
jedne z wielu tematów, które będą poruszone. 

W piątek 29.11 o godz. 19:30 zapraszamy pary i małżeństwa oraz wszystkich zaintere-
sowanych na spotkanie na temat Naturalnego Planowania Rodziny. Jest to jednocze-
śnie spotkanie, które może być częścią kursu przedmałżeńskiego (zainteresowanym 
wydamy odpowiednie zaświadczenie). 

Koszt spotkania to £15, z możliwością zwolnienia z opłat po wcześniejszym zgłoszeniu.

Szczegółowe informacje na na naszej stronie: www.stignatius.pl. 

Zapisy e-mail: stignatiuspl@gmail.com lub tel. 07542873055.

Warsztaty skierowane są nie tylko do kobiet, ale także do ich partnerów  
i mężów.

Wspólnota u Przyjaciela
zaprasza w poniedziałek 04.11 o godz. 
19:30 na spotkanie modlitewne, które od-
będzie się w domu parafialnym.

Zmiana tajemnic różańca
odbędzie się w dzisiejszą niedzielę po 
Mszy św. wieczornej. Zapraszamy.

Pomoc Psychologiczna
Pani Agata Peliksza, psychoterapeuta sta-
żysta prowadzi dyżur w środy 17:00-21:00
w domu parafialnym. Spotkanie tylko po 
umówieniu telefonicznym. Szczegółowe 
informacje: 07933 283373

Jazz - moja przygoda
z muzyką
to tytuł spotkania z Eddym Bermingha-
mem, anglojęzycznym ojcem z naszej 
wspólnoty jezuitów. Spotkanie odbędzie 
się w niedzielę 10.11 po Mszy św. wie-
czornej w starym refektarzu. Będzie 
możliwość zadawania pytań po polsku. 
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 Domu Parafialnego w czwartki w 
godz. 16:00-20:00.


