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Liturgia Słowa
Pierwsze Czytanie (Mdr 2, 12. 17-20)

Bezbożni mówili: «Zróbmy zasadzkę na 
sprawiedliwego, bo nam niewygodny: 
sprzeciwia się naszemu działaniu, zarzuca 
nam przekraczanie Prawa, wypomina nam 
przekraczanie naszych zasad karności. Zo-
baczmy, czy prawdziwe są jego słowa, wy-
badajmy, co będzie przy jego zgonie. Bo jeśli 
sprawiedliwy jest synem Bożym, Bóg ujmie 
się za nim i wyrwie go z rąk przeciwników. 
Dotknijmy go obelgą i katuszą, by poznać 
jego łagodność i doświadczyć jego cierpli-
wości. Zasądźmy go na śmierć haniebną, bo 
– jak mówił – będzie ocalony».

Alleluja, Alleluja, Alleluja
Bóg wezwał nas przez Ewangelię, abyśmy do-
stąpili chwały Pana naszego, Jezusa Chrystusa.
Alleluja, Alleluja, Alleluja

Psalm 54

Bóg podtrzymuje całe moje życie 

Ewangelia (Mk 9, 30-37)

Jezus i Jego uczniowie przemierzali Gali-
leę, On jednak nie chciał, żeby ktoś o tym 
wiedział. Pouczał bowiem swoich uczniów 
i mówił im: «Syn Człowieczy będzie wyda-
ny w ręce ludzi. Ci Go zabiją, lecz zabity, 
po trzech dniach zmartwychwstanie». Oni 
jednak nie rozumieli tych słów, a bali się Go 
pytać. Tak przyszli do Kafarnaum. Gdy był 
już w domu, zapytał ich: «O czym to roz-
prawialiście w drodze?» Lecz oni milczeli, 
w drodze bowiem posprzeczali się między 
sobą o to, kto z nich jest największy. On 
usiadł, przywołał Dwunastu i rzekł do nich: 
«Jeśli ktoś chce być pierwszym, niech będzie 
ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich». 
Potem wziął dziecko, postawił je przed nimi 
i objąwszy je ramionami, rzekł do nich: «Kto 
jedno z tych dzieci przyjmuje w imię moje, 
Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, nie 
przyjmuje Mnie, lecz Tego, który Mnie po-
słał».

Drugie czytanie  (Jk 3, 16-4, 3)

Najmilsi: Gdzie zazdrość i żądza sporu, 
tam też bezład i wszelki występek. Mą-
drość zaś zstępująca z góry jest przede 
wszystkim czysta, dalej – skłonna do 
zgody, ustępliwa, posłuszna, pełna mi-
łosierdzia i dobrych owoców, wolna od 
względów ludzkich i obłudy. Owoc zaś 
sprawiedliwości sieją w pokoju ci, którzy 
zaprowadzają pokój. Skąd się biorą wojny 
i skąd kłótnie między wami? Nie skąd-
inąd, tylko z waszych żądz, które walczą 
w członkach waszych. Pożądacie, a nie 
macie, żywicie morderczą zazdrość, a nie 
możecie osiągnąć. Prowadzicie walki i 
kłótnie, a nic nie posiadacie, gdyż się nie 
modlicie. Modlicie się, a nie otrzymujecie, 
bo się źle modlicie, starając się jedynie o 
zaspokojenie swych żądz.

Czytania na następną niedzielę
XXVI Niedziala Zwykła, Rok B
Pierwsze czytanie: Lb 11, 25-29
Psalm: 19
Drugie czytanie: Jk 5, 1-6
Ewangelia: Mk 9, 38-43. 45. 47-48 



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 
£888.42. Wszystkim serdecznie dziękuje-
my za złożone ofiary.

27 września (czwartek):
Wsp. św. Wincentego à Paulo, prezbitera
29 września (sobota):
Święto świętych Archaniołów Michała, Gabriela 
i Rafała

Kalendarz liturgiczny

„wspólnota u przyjaciela”  
W ramach spotkań, przez 9 kolejnych ponie-
działków odbywać się będzie Seminarium Odnowy 
Wiary.  Spotkania będą miały miejsce w kościele.

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

divine mercy group Spo-
tkanie odbędzie się w środę 26.09. i rozpocznie 
się Mszą św. o godz. 18.30 w kościele. Po Mszy 
św. zapraszamy na nabożeństwo ku czci Bożego 
Miłosierdzia.

W niedzielę 30 września Msza św o godz. 13.30 będzie okazją, by podziękować o. Davidowi Smolira SJ 
za jego posługę proboszcza w naszej parafii oraz, by przywitać następcę, o. Andrew Cameron-Mowat SJ. 

Po Mszy św. zapraszamy na wspólne spotkanie do ogrodu przy Domu parafilanym. 

Jeśli możesz przynieść ciasto lub w inny sposób chcesz wesprzeć niedzielne spotkanie prosimy 
o kontakt z panią Moniką: 07796 151976.

W poniedziałek 1 października o godz. 19.30 zapraszamy na pierwszą po wakacjach Mszę św.  
z modlitwą o uzdrowienie.

W wydarzeniach tych będzie towarzyszył zespół Jakuba Tomalaka „Abba Pater“ z Polski. 

Chcielibyśmy, aby te dwa dni połączyły nas nie tylko w przygotowaniach i realizacji ale, przede 
wszystkim uczyniły nas jednym Kościołem w Jezusie Chrystusie. 

grupa al-anon Jeśli cierpisz z 
powodu problemu alkoholowego bliskiej ci 
osoby, zapraszamy do grupy Al-Anon. Spotka-
nia odbywają się w każdą środę o godz. 19.30 
w sali domu parafialnego.

duszpasterstwo chorych  Stałą opieką duchową i sakramentalną  
staramy się otoczyć osoby chore i w podeszłym wieku, które z różnych przyczyn nie mogą sa-
modzielnie uczestniczyć w życiu Kościoła. Naszym wspólnym zobowiązaniem jest, aby mieli oni 
możliwość regularnego korzystania z sakramentu pojednania, Komunii św. oraz namaszczenia 
chorych. Prosimy więc, aby informować nas o osobach i potrzebnych dla nich posługach. Staramy 
się odwiedzać naszych chorych i w podeszłym wieku parafian w Pierwsze Piątki miesiąca i w nagłej 
potrzebie. Warto pamiętać, że każdy chrześcijanin ma przywilej częstego korzystania z sakramen-
tów świętych. Sakramenty mają moc uzdrawiania i umacniania człowieka w każdej chwili życia. 

kurs przedmałżeński W roku 2018/2019 odbędzie się jedna edycja kursu 
przedmałżeńskiego w języku polskim. Kurs  planujemy rozpocząć na przełomie zimy i wiosny. 
Będzie to 7 spotkań po 3 godz. w niedzielę od godz. 10.00 do 13.00. Kurs odbędzie się, jeśli zapi-
szą się na niego przynajmniej 4 pary. Kurs ten jest prowadzony metodą warsztatową. 
Jeśli dla kogoś termin ten nie jest odpowiedni, to proponujemy odbyć podobny kurs w termi-
nie jesiennym w Parafii Matki Bożej Miłosierdzia. Zapisów można dokonywać przez tamtejszą 
kancelarię parafialną.

safeguarding Miło nam po-
informować, że do naszego zespołu do-
łączyła Agnieszka Więcek, która będzie 
wspierała nasze działania w zakresie tro-
ski o dzieci i osoby potrzebujące pomocy.  
Kontakt: stamfordhillsg2@rcdow.org.uk


