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Liturgia Słowa
Pierwsze Czytanie (Pwt 4, 1-2. 6-8)

Mojżesz powiedział do ludu: «A teraz, Izra-
elu, słuchaj praw i nakazów, które uczę was 
wypełniać, abyście żyli i doszli do posiadania 
ziemi, którą wam daje Pan, Bóg waszych oj-
ców. Nic nie dodacie do tego, co ja wam na-
kazuję, i nic z tego nie odejmiecie, zachowu-
jąc nakazy Pana, Boga waszego, które na was 
nakładam. Strzeżcie ich i wypełniajcie je, bo 
one są waszą mądrością i umiejętnością w 
oczach narodów, które usłyszawszy o tych 
prawach, powiedzą: „Z pewnością ten wielki 
naród to lud mądry i rozumny”. Bo któryż 
wielki naród ma bogów tak bliskich, jak Pan, 
Bóg nasz, ilekroć Go wzywamy? Któryż wiel-
ki naród ma prawa i nakazy tak sprawiedliwe, 
jak całe to Prawo, które ja wam dziś daję?»

Alleluja, Alleluja, Alleluja
Ze swej woli zrodził nas Ojciec przez słowo 
prawdy, byśmy byli jakby pierwocinami 
Jego stworzeń.
Alleluja, Alleluja, Alleluja

Psalm 15

Ref: Prawy zamieszka w domu Twoim, Panie

Ewangelia (Mk 7, 1-8a. 14-15. 21-23)

U Jezusa zebrali się faryzeusze i kilku 
uczonych w Piśmie, którzy przybyli z Je-
rozolimy. I zauważyli, że niektórzy z Jego 
uczniów brali posiłek nieczystymi, to zna-
czy nieobmytymi rękami. Faryzeusze bo-
wiem, i w ogóle Żydzi, trzymając się trady-
cji starszych, nie jedzą, jeśli sobie rąk nie 
obmyją, rozluźniając pięść. I gdy wrócą z 
rynku, nie jedzą, dopóki się nie obmyją. 
Jest jeszcze wiele innych zwyczajów, które 
przejęli i których przestrzegają, jak obmy-
wanie kubków, dzbanków, naczyń miedzia-
nych. Zapytali Go więc faryzeusze i uczeni 
w Piśmie: «Dlaczego Twoi uczniowie nie 
postępują według tradycji starszych, lecz 
jedzą nieczystymi rękami?» Odpowiedział 
im: «Słusznie prorok Izajasz powiedział o 
was, obłudnikach, jak jest napisane: „Ten 
lud czci Mnie wargami, lecz sercem swym 
daleko jest ode Mnie. Ale czci Mnie na 
próżno, ucząc zasad podanych przez ludzi”. 
Uchyliliście przykazanie Boże, a trzyma-
cie się ludzkiej tradycji». Potem przywo-
łał znowu tłum do siebie i rzekł do niego: 
«Słuchajcie Mnie, wszyscy, i zrozumcie! 
Nic nie wchodzi z zewnątrz w człowieka, 
co mogłoby uczynić go nieczystym; lecz to, 
co wychodzi z człowieka, to czyni człowie-
ka nieczystym. Z wnętrza bowiem, z ser-
ca ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd, 
kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chci-
wość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, 
zazdrość, obelgi, pycha, głupota. Całe to 
zło z wnętrza pochodzi i czyni człowieka 
nieczystym».

Drugie czytanie  (Jk 1, 17-18. 21b-22. 27)

Bracia moi umiłowani: Każde dobro, jakie 
otrzymujemy, i wszelki dar doskonały zstę-
pują z góry, od Ojca świateł, u którego nie 
ma przemiany ani cienia zmienności. Ze 
swej woli zrodził nas przez słowo prawdy, 
byśmy byli jakby pierwocinami Jego stwo-
rzeń. Przyjmijcie w duchu łagodności za-
szczepione w was słowo, które ma moc zba-
wić dusze wasze. Wprowadzajcie zaś słowo 
w czyn, a nie bądźcie tylko słuchaczami 
oszukującymi samych siebie. Religijność 
czysta i bez skazy wobec Boga i Ojca jest 
taka: opiekować się sierotami i wdowami w 
ich utrapieniach i zachować siebie samego 
nieskażonym wpływami świata. Czytania na następną niedzielę

XXIII Niedziala Zwykła, Rok B
Pierwsze czytanie: Iz 35, 4-7a
Psalm: 146
Drugie czytanie: Jk 2, 1-5
Ewangelia: Mk 7, 31-37



Witamy wszystkich przybyłych 
do naszego kościoła i do naszej wspólnoty 
parafialnej! Parafia św. Ignacego to miejsce, 
gdzie spotykają się różne wspólnoty językowe. 
Życzymy wszystkim dobrej niedzieli  
i błogosławionego tygodnia. Więcej infor-
macji o nas znajdziecie na stronie interentowej 
i facebooku, zapraszamy! www.stignatius.pl,  
facebook.com/stignatiuspl

Odwiedziny chorych w każdy  
I piątek miesiąca. Jest to możliwość spowiedzi 
i  przyjęcia Komunii świętej. Zainteresowa-
nych prosimy o kontakt. Jeśli jest taka potrze-
ba, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu, 
odwiedzamy również chorych w szpitalu.

Nowo przybyłym  do naszej parafii,  
a także tym parafianom, którzy tego jeszcze nie 
zrobili, polecamy, by skorzystali z  formularzy 
dostępnych z tyłu kościoła (St Ignatius Parish 
– Parishioner Registration Form) i  dokonali 
zapisu do naszej wspólnoty parafialnej.

Spowiedź po polsku
w niedzielę: 12:45–13:15 i 18:15–19:15

Msze święte po polsku 
w każdą niedzielę:

13:30 – Msza z udziałem dzieci 
19:30 – Msza wieczorna

Kancelaria parafialna
czwartek 9:00 - 10:30
piątek 18:00 - 19:00

Intencje mszalne można rezerwować po każdej 
Mszy św.  

kancelaria parafialna  
w naszym duszpasterstwie jest otwarta w czwartki 
od g. 9.00 do 10.30 oraz w piątki od g. 18:00 do 
19:00. Uprzejmie informujemy, że po niedzielnych 
Mszach św. jedynie wydajemy wcześniej przygo-
towane dokumenty. 

Kolekta w miesiącu sierpniu 
W tygodniach wakacyjnych na Mszach w  
j. polskim zebraliśmy łącznie £3257,33. Dzie-
kujemy za złożone ofiary.

3 września (poniedziałek):
Wsp. św. Grzegorza Wielkiego, papieża i dok-
tora Kościoła

28 sierpnia (wtorek):
Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny

Kalendarz liturgiczny

programy katechetyczne   
Zapisy na programy przygotowujące do I Ko-
munii św. oraz do bierzmowania w tym roku 
szkolnym są zamknięte i nie mamy możliwości 
przyjęcia żadnych nowych uczestników. 

początek roku Jak zapowiadaliśmy, zapraszamy Was serdecznie do zaangażowania w 
nasze duszpasterstwo. Bardzo bylibyśmy wdzięczni za pomoc w poszczególnych posługach. Jeśli 
chcesz się dołączyć, to skontaktuj się z osobą podaną poniżej lub podejdź do jednego z księży 
po Mszy. 

Jeśli ktoś chciałby posługiwać jako Szafarz Najświęteszej Eucharystii proszony jest o bezpo-
średni kontakt z duszpasterzem. 
W tym roku „Weekend na dobry początek” odbędzie się pod koniec września. Będzie to także 
okazja, by podziękować Ojcu Davidowi Smolira SJ za Jego posługę proboszcza w naszej parafii 
oraz, by przywitać jego następce Ojca Andrew Cameron-Mowat SJ. Uroczystą Mszę św. od-
prawimy w niedzielę 30 września o godz. 13:30. Tuż po niej planujemy wspólne nieformalne 
spotkanie całej społeczności. W wydarzeniach tych będzie towarzyszył zespół Jakuba Tomalaka 
„Abba Pater“ z Polski. Zespół ten przygotuje także oprawę muzyczną na pierwszą w nowym 
roku duszpasterskim Mszę św. z modlitwą o uzdrowienie, która odbędzie się 1 października o 
19.30. Chcielibyśmy, aby te dwa dni połączyły nas nie tylko w przygotowaniach i realizacji ale 
przede wszystkim uczyniły nas jednym Kościołem w Jezusie Chrystusie. 

Seminarium Odnowy wiary
Seminarium to 10-tygodniowe rekolekcje dla każdego, kto chce pogłębić swoją wiarę, ale także 
dla tych, którzy chcą wejść na drogę codziennej współpracy z Bogiem. Rekolekcje “odprawia 
się w domu” na podstawie przygotowanych materiałów wydanych jako 11 niewielkich książek 
(koszt jednej ksiązki to około £3). 
Każdy tydzień ma określony temat, związany z najważniejszymi kwestiami dotyczącymi życia 
duchowego, m. in. problem rozeznawania duchowego, przebaczenia i uzdrowienia, działania 
Ducha Świętego, grzechu i nawrócenia, osobistej relacji z Bogiem itd. 
Cotygodniowe spotkania obejmują wspólną modlitwę, konferencję i spotkanie w grupach. Ca-
łość dopełnia indywidualna modlitwa z Pismem Świętym, którą każdy uczestnik Seminarium 
podejmuje w domu. Rekolekcje kończy modlitwa o przyjęcie darów Ducha Świętego.
Jak się zapisać? Wysyłając e-mail na adres: refleksja.wup@gmail.com ze swoim imieniem i na-
zwiskiem. Wiecej informacji na naszej stronie internetowej www.stignatius.pl.

„wspólnota u przyjaciela”  
zaprasza w poniedziałek 3.09 o godz. 19.30 na  
wspólną modlitwę. Od godz. 19.00 posługiwać 
będzie diakonia modlitwy wstawienniczej. 

pierwszy piątek miesiąca 
Adoracja Najświętszego Sakramentu  od  10:30 
do 20:00. Msze święte w języku angielskim 10:00  
i 18:30. Po mszy wieczornej Godzina Święta, w 
czasie której będzie możliwość spowiedzi w języku 
polskim i angielskim. 

rada duszpasterstwa 
odbędzie się 11 września o 19.45. Wszelkie su-
gestie są mile widziane. Można je przekazywać 
drogą elektroniczną bądź bezpośrednio do dusz-
pasterzy. 

msza św. o 13.30
lektorzy:
Dawid Krasuwski – 07843 589727

śpiew:
Rafał Pratko – 07825 409171

pomoc w kolekcie (taca):
Renata Kowalczyk-Capała – 07415 690682

pomoc w opiece nad dziećmi:
Asia Oreszuk – 07545 469153

msza św. o 19.30
lektorzy:
Viola Mielczarek – 07927 927263

śpiew:
Katarzyna Paszek – 07716 603345

pomoc w kolekcie (taca):
Sławek Olszewski – 07481 316661


