
Wyznać, że Jezus jest Mesjaszem, to  
powiedzieć, że to za Nim chcę iść  

i to w Nim chcę pokładać moje  
nadzieje na miłość, dobro i szczęście.  

MESJASZ

XXIV Niedziela Zwykła, Rok B
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16 września 2018Liturgia Słowa
Pierwsze Czytanie (Iz 50, 5-9a)

Pan Bóg otworzył mi ucho, a ja się nie opar-
łem ani się nie cofnąłem. Podałem grzbiet 
mój bijącym i policzki moje rwącym mi 
brodę. Nie zasłoniłem mojej twarzy przed 
zniewagami i opluciem. Pan Bóg mnie 
wspomaga, dlatego jestem nieczuły na obe-
lgi, dlatego uczyniłem twarz moją jak głaz 
i wiem, że wstydu nie doznam. Blisko jest 
Ten, który mnie uniewinni. Kto się odważy 
toczyć spór ze mną? Wystąpmy razem! Kto 
jest moim oskarżycielem? Niech się zbliży 
do mnie! Oto Pan Bóg mnie wspomaga. 
Któż mnie potępi?

Alleluja, Alleluja, Alleluja
Nie daj Boże, bym się miał chlubić z cze-
go innego, jak tylko z krzyża Pana naszego,  

Psalm 116A

W krainie życia będę widział Boga  

Ewangelia (Mk 8, 27-35)

Jezus udał się ze swoimi uczniami do wio-
sek pod Cezareą Filipową. W drodze pytał 
uczniów: «Za kogo uważają Mnie ludzie?» 
Oni Mu odpowiedzieli: «Za Jana Chrzci-
ciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za jedne-
go z proroków». On ich zapytał: «A wy za 
kogo Mnie uważacie?» Odpowiedział Mu 
Piotr: «Ty jesteś Mesjasz». Wtedy surowo 
im przykazał, żeby nikomu o Nim nie mó-
wili. I zaczął ich pouczać, że Syn Człowieczy 
wiele musi wycierpieć, że będzie odrzucony 
przez starszych, arcykapłanów i uczonych 
w Piśmie; że zostanie zabity, ale po trzech 
dniach zmartwychwstanie. A mówił zupeł-
nie otwarcie te słowa. Wtedy Piotr wziął Go 
na bok i zaczął Go upominać. Lecz On ob-
rócił się i patrząc na swych uczniów, zgromił 
Piotra słowami: «Zejdź Mi z oczu, szatanie, 
bo nie myślisz po Bożemu, lecz po ludzku». 
Potem przywołał do siebie tłum razem ze 
swoimi uczniami i rzekł im: «Jeśli ktoś chce 
pójść za Mną, niech się zaprze samego sie-
bie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie 
naśladuje. Bo kto chce zachować swoje ży-
cie, straci je; a kto straci swe życie z powodu 
Mnie i Ewangelii, zachowa je».

Drugie czytanie  (Jk 2, 14-18)

Jaki z tego pożytek, bracia moi, skoro ktoś 
będzie utrzymywał, że wierzy, a nie bę-
dzie spełniał uczynków? Czy sama wiara 
zdoła go zbawić? Jeśli na przykład brat lub 
siostra nie mają odzienia lub brak im co-
dziennego chleba, a ktoś z was powie im: 
«Idźcie w pokoju, ogrzejcie się i najedzcie 
do syta!» – a nie dacie im tego, czego ko-
niecznie potrzebują dla ciała – to na co się 
to przyda? Tak też i wiara, jeśli nie byłaby 
połączona z uczynkami, martwa jest sama 
w sobie. Ale może ktoś powiedzieć: Ty 
masz wiarę, a ja spełniam uczynki. Pokaż 
mi wiarę swoją bez uczynków, to ja ci po-
każę wiarę na podstawie moich uczynków.

Czytania na następną niedzielę
XXV Niedziala Zwykła, Rok B
Pierwsze czytanie: Mdr 2, 12. 17-20
Psalm: 54
Drugie czytanie: Jk 3, 16 – 4, 3
Ewangelia: Mk 9, 30-37

Jezusa Chrystusa, dzięki któremu świat stał 
się ukrzyżowany dla mnie, a ja dla świata.
Alleluja, Alleluja, Alleluja



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.

17 września (poniedziałek):
Wsp. św. Roberta Bellarmina, bp i doktora Kościoła
20 września (czwartek):
Wsp. św. Męczenników Andrzeja Kim Taegon SJ 
i Towarzyszy 
21 września (piątek):
Święto św. Mateusza Apostoła

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. 

W tym roku „Weekend na dobry początek” odbędzie 30 września i 1 października. Będzie to 
okazja, by podziękować Ojcu Davidowi Smolira SJ za jego posługę proboszcza w naszej parafii 
oraz, by przywitać następcę, Ojca Andrew Cameron-Mowat SJ. Uroczystą Mszę św. odprawimy 
w niedzielę 30 września o godz. 13:30. Tuż po niej planujemy wspólne nieformalne spotkanie 
całej społeczności. Jeśli możesz przynieść ciasto lub w inny sposób chcesz wesprzeć niedzielne 
spotkanie prosimy o kontakt z panią Moniką: 07796 151976.
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
Już w poniedziałek 17.09 o godz. 19.30 rozpoczynamy 10-tygodniowe rekolekcje dla każdego, 
kto chce pogłębić swoją wiarę, ale także dla tych, którzy chcą wejść na drogę codziennej współ-
pracy 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”  
W ramach spotkań, przez 10 kolejnych ponie-
działków odbywać się będzie Seminarium Odnowy 
Wiary.  Spotkania będą miały miejsce w kościele.

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

grupa młodych ma swoje spo-
tkania we wtorki o godz. 19.00. Wszelkie infor-
macje u Rafała Kasperkowicza 07713 139923. 
Na spotkanie dla rodziców zapraszamy w nie-
dzielę 23.09 po Mszy św. o godz. 13.30

dziękujemy
za pomoc w sprzątaniu kościoła tym, którzy  
w miniony piątek brali w nim udział. Zapra-
szamy do udziału w tej posłudze dla naszej 
Wspólnoty Parafialnej.

róża różańca Rodziców za Dzie-
ci będzie miała Mszę świętą w Małej Kaplicy w 
III środę miesiąca, tj. 19.09 o godz. 19.30.

słowo z mocą
Dziś po Mszach św. zostaną rozdane książecz-
ki dla dzieci. W każdą kolejną niedzielę będą 
rozdawane naklejki wyjaśniające treść roku 
liturgicznego. Książeczkę powinno posiadać 
każde dziecko przygotowujące się do I Komu-
nii świętej.


