
Jezus otwierając uszu i oczy otwiera 
głuchoniemego nie tylko na świat, ale 
także na doświadczenie Bożej mocy. 
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9 września 2018Liturgia Słowa
Pierwsze Czytanie (Iz 35, 4-7a)

Powiedzcie małodusznym: «Odwagi! Nie 
bójcie się! Oto wasz Bóg, oto pomsta; przy-
chodzi Boża odpłata; On sam przychodzi, 
by was zbawić». Wtedy przejrzą oczy nie-
widomych i uszy głuchych się otworzą. 
Wtedy chromy wyskoczy jak jeleń i język 
niemych wesoło wykrzyknie. Bo trysną 
zdroje wód na pustyni i strumienie na ste-
pie; spieczona ziemia zmieni się w poje-
zierze, spragniony kraj w krynice wód.

Alleluja, Alleluja, Alleluja
Jezus głosił Ewangelię o królestwie
i leczył wszelkie choroby wśród ludu.
Alleluja, Alleluja, AllelujaPsalm 146

Chwal, duszo moja, Pana, Stwórcę swego 

Bóg wiary dochowuje na wieki, 
uciśnionym wymierza sprawiedliwość,
chlebem karmi głodnych, 
wypuszcza na wolność uwięzionych.
Chwal, duszo moja, Pana, Stwórcę swego 

Pan przywraca wzrok ociemniałym, 
Pan dźwiga poniżonych.
Pan kocha sprawiedliwych, 
Pan strzeże przybyszów.
Chwal, duszo moja, Pana, Stwórcę swego 

Ochrania sierotę i wdowę, 
lecz występnych kieruje na bezdroża.
Pan króluje na wieki, 
Bóg twój, Syjonie, przez pokolenia.

Chwal, duszo moja, Pana, Stwórcę swego

Ewangelia (Mk 7, 31-37)

Jezus opuścił okolice Tyru i przez Sydon 
przyszedł nad Jezioro Galilejskie, przemie-
rzając posiadłości Dekapolu. Przyprowa-
dzili Mu głuchoniemego i prosili Go, żeby 
położył na niego rękę. On wziął go na bok, 
z dala od tłumu, włożył palce w jego uszy i 
śliną dotknął mu języka; a spojrzawszy w 
niebo, westchnął i rzekł do niego: «Effa-
tha», to znaczy: Otwórz się. Zaraz otworzy-
ły się jego uszy, więzy języka się rozwiązały 
i mógł prawidłowo mówić. Jezus przykazał 
im, żeby nikomu nie mówili. Lecz im bar-
dziej przykazywał, tym gorliwiej to rozgła-
szali. I przepełnieni zdumieniem mówili: 
«Dobrze wszystko uczynił. Nawet głuchym 
słuch przywraca i niemym mowę».

Drugie czytanie  (Jk 2, 1-5)

Bracia moi, niech wiara wasza w Pana na-
szego, Jezusa Chrystusa uwielbionego, nie 
ma względu na osoby. Bo gdyby przyszedł 
na wasze zgromadzenie człowiek przystro-
jony w złote pierścienie i bogatą szatę i przy-
był także człowiek ubogi w zabrudzonej 

Czytania na następną niedzielę
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Psalm: 116A
Drugie czytanie: Jk 2, 14-18
Ewangelia: Mk 8, 27-35

szacie, a wy spojrzycie na bogato przyodzia-
nego i powiecie: «Ty usiądź na zaszczytnym 
miejscu», do ubogiego zaś powiecie: «Stań 
sobie tam albo usiądź u podnóżka mojego», 
to czy nie czynicie różnic między sobą i nie 
stajecie się sędziami przewrotnymi? Posłu-
chajcie, bracia moi umiłowani! Czy Bóg nie 
wybrał ubogich tego świata na bogatych w 
wierze oraz na dziedziców królestwa przy-
obiecanego tym, którzy Go miłują?



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  
jest otwarta w czwartki od g. 9.00 do 10.30 oraz w 
piątki od g. 18:00 do 19:00. Uprzejmie informu-
jemy, że po niedzielnych Mszach św. jedynie wyda-
jemy wcześniej przygotowane dokumenty. 

Kolekta w poprzednią niedzielę wyniosła 
£752.78. Wszystkim serdecznie dziękuje-
my za złożone ofiary.

13 września (czwartek):
Wsp. św. Jana Chryzostoma, bp i doktora Kościoła
14 września (piątek):
Święto Podwyższenia Krzyża Świętego
15 września (sobota):
Wsp. Najświętszej Maryi Panny Bolesnej

Kalendarz liturgiczny

początek roku Zapraszamy Was serdecznie do zaangażowania w nasze duszpaster-Zapraszamy Was serdecznie do zaangażowania w nasze duszpaster-
stwo. Bardzo bylibyśmy wdzięczni za pomoc w poszczególnych posługach. Jeśli chcesz się dołą-
czyć, 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 10.09 o godz. 19.30 na 
adorację i wspólną modlitwę. Od godz. 19.00 
posługiwać będzie diakonia modlitwy wsta-
wienniczej. 

rada duszpasterstwa 
odbędzie się 11 września o 19.00. 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

sprzątanie kościoła
w piątek (14.09) po adoracji Najświętszego 
Sakramentu o godz. 20:00. Jako wspólnota Po-
laków jesteśmy odpowiedzialni za sprzątanie 
naszego kościoła. Zapraszamy do włączenia się 
w dbanie o wspólne dobro.

grupa młodych Wznawia swoje 
spotkania we wtorki o godz. 19.00. Celem gru-
py są spotkania i integracja osób o podobnych 
watościach i aspiracjach. Wszelkie informacje 
u Rafała Kasperkowicza 07713 139923. Na 
spotkanie dla rodziców zapraszamy w niedzielę 
23.09 po Mszy św. o godz. 13.30

divine mercy group Spo-
tkanie koordynacyjne odbędzie się w środę 
12.09. i rozpocznie się Mszą św. o godz. 18.30. 


