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Bóg #życia#na#wieki

XXXII Niedziela Zwykła, Rok C

LITURGIA SŁOWA
Pierwsze Czytanie (2 Mch 7, 1-2. 9-14)
Siedmiu braci razem z matką zostało 
schwytanych. Bito ich biczami i rzemie-
niami, gdyż król chciał ich zmusić, aby 
skosztowali wieprzowiny zakazanej przez 
Prawo. Jeden z nich, przemawiając w imie-
niu wszystkich, tak powiedział: «O co masz 
zamiar pytać i jakie zdobywać od nas wia-
domości? Jesteśmy bowiem gotowi raczej 
zginąć, aniżeli przekroczyć ojczyste pra-
wa». Drugi zaś brat, w chwili gdy oddawał 
ostatnie tchnienie, powiedział: «Ty zbrod-
niarzu, odbierasz nam to obecne życie. 
Król świata jednak nas, którzy umieramy 
za Jego prawa, wskrzesi i ożywi do życia 
wiecznego». Po nim był męczony trzeci. Na 
żądanie natychmiast wysunął język, a ręce 
wyciągnął bez obawy i mężnie powiedział: 
«Z Nieba je otrzymałem, ale dla Jego praw 
nimi gardzę, a spodziewam się, że od Niego 
ponownie je otrzymam». Nawet sam król i 
całe jego otoczenie zdumiewali się odwagą 
młodzieńca, jak za nic miał cierpienia. Gdy 
ten już zakończył życie, takim samym katu-
szom poddawano czwartego. Konając, tak 
powiedział: «Lepiej jest tym, którzy giną z 
rąk ludzkich, bo mogą pokładać nadzieję w 
Bogu, że znów przez Niego zostaną wskrze-
szeni. Dla ciebie bowiem nie będzie zmar-
twychwstania do życia».

Drugie czytanie  (2 Tes 2, 16 – 3, 5)
Bracia: Sam Pan nasz, Jezus Chrystus, i 
Bóg, Ojciec nasz, który nas umiłował i 
przez łaskę udzielił nam wiecznego po-
cieszenia i dobrej nadziei, niech pocieszy 
serca wasze i niech utwierdzi w każdym

Ewangelia (Łk 20, 27. 34-38) 

Jezus powiedział do saduceuszów, którzy 
twierdzą, że nie ma zmartwychwstania: 
«Dzieci tego świata żenią się i za mąż wy-
chodzą. Lecz ci, którzy uznani zostaną za 
godnych udziału w świecie przyszłym i w 
powstaniu z martwych, ani się żenić nie 
będą, ani za mąż wychodzić. Już bowiem 
umrzeć nie mogą, gdyż są równi aniołom 
i są dziećmi Bożymi, będąc uczestnikami 
zmartwychwstania. A że umarli zmar-
twychwstają, to i Mojżesz zaznaczył tam, 
gdzie jest mowa o krzewie, gdy Pana na-
zywa „Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka 
i Bogiem Jakuba”. Bóg nie jest Bogiem 
umarłych, lecz żywych; wszyscy bowiem 
dla Niego żyją».

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Jezus Chrystus jest Pierworodnym wśród 
umarłych, Jemu chwała i moc na wieki 
wieków.

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Psalm: Ps 17

Gdy zmartwychwstanę, będę widział 
Boga.

działaniu i dobrej mowie. Poza tym, bra-
cia, módlcie się za nas, by słowo Pańskie 
szerzyło się i rozsławiało, podobnie jak to 
jest pośród was, abyśmy byli wybawieni 
od ludzi przewrotnych i złych, albowiem 
nie wszyscy mają wiarę. Wierny jest Pan, 
który umocni was i ustrzeże od złego. Co 
do was, ufamy w Panu, że to, co nakazu-
jemy, czynicie i będziecie czynić. Nie-
chaj Pan skieruje serca wasze ku miłości 
Bożej i cierpliwości Chrystusowej.



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 
£ 3,021.97 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

Wspólnota u Przyjaciela
zaprasza od 18.11 w ramach poniedział-
kowych spotkań modlitewnych o godz. 
19:30 na cykl konferencji poświęconych 
rachunkowi sumienia czyli dobremu 
przygotowaniu do Sakramentu Pokuty 
i Pojednania. Wspólnota spotyka się w 
każdy poniedziałek w domu parafialnym. 

Rada duszpasterstwa
odbędzie się we wtorek 12.11. o godz. 
19:00. Wszelkie sugestie są mile widziane, 
można je przekazywać drogą elektronicz-
ną bądź bezpośrednio do duszpasterzy. 

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 poruszane. 

W piątek 29 listopada o godz. 19:30 zapraszamy pary i małżeństwa oraz wszystkich 
zainteresowanych na spotkanie na temat Naturalnego Planowania Rodziny. Jest to 
jednocześnie spotkanie, które może być częścią kursu przedmałżeńskiego (zaintere-
sowanym wydamy odpowiednie zaświadczenie). 

Koszt warsztatu 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.

Dzień św. Cecylii
17.11 po Mszy św. wieczornej,  w starym 
refektarzu odbędzie się wspólne święto-
wanie dnia patronki muzyki. Zachęcamy 
do przynoszenia przekąsek i napojów na 
wspólny stół. 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

Intencje mszalne
na rok 2020 będą przyjmowane od 17.11. 
W 2019 roku wolne intencje są na Mszach 
św. roratnich od poniedziałku do piątku 
godz. 6:15 oraz soboty godz. 7:00

Zbiórka odzieży
dla osób bezdomnych będzie miała miej-
sce w niedzielę 24.11 po Mszach św. Pro-
simy o darowanie czystej odzieży oraz 
nowej bielizny. Dziękujemy.


