
Wchodzi do niego ten,  
kto ma piękne serce,  

nie zaś ten, kto pięknie wygląda. 
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Liturgia Słowa
Pierwsze Czytanie (Lb 11, 25-29)

Pan zstąpił w obłoku i mówił z Mojżeszem. 
Wziął z ducha, który był w nim, i przekazał 
go owym siedemdziesięciu starszym. A gdy 
spoczął na nich duch, wpadli w uniesienie 
prorockie. Nie powtórzyło się to jednak.
Dwóch mężów pozostało w obozie. Jeden 
nazywał się Eldad, a drugi Medad. Na nich 
też zstąpił duch, bo należeli do wezwanych, 
tylko nie przyszli do namiotu. Wpadli więc 
w obozie w uniesienie prorockie. Przybiegł 
młodzieniec i doniósł Mojżeszowi: «Eldad i 
Medad wpadli w obozie w uniesienie pro-
rockie». Jozue, syn Nuna, który od młodo-
ści swojej był w służbie Mojżesza, zabrał 
głos i rzekł: «Mojżeszu, panie mój, zabroń 
im!» Ale Mojżesz odparł: «Czyż zazdrosny 
jesteś o mnie? Oby tak cały lud Pana proro-
kował, oby mu dał Pan swego ducha!»

Alleluja, Alleluja, Alleluja
Słowo Twoje, Panie, jest prawdą,
uświęć nas w prawdzie.
Alleluja, Alleluja, Alleluja

Psalm 19

Nakazy Pana są radością serca 

Ewangelia (Mk 9, 38-34. 45. 47-48)

Apostoł Jan rzekł do Jezusa: «Nauczycielu, 
widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z nami, 
jak w Twoje imię wyrzucał złe duchy, i zaczę-
liśmy mu zabraniać, bo nie chodzi z nami». 
Lecz Jezus odrzekł: «Przestańcie zabraniać 
mu, bo nikt, kto uczyni cud w imię moje, 
nie będzie mógł zaraz źle mówić o Mnie. 
Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest 
z nami. Kto wam poda kubek wody do picia, 
dlatego że należycie do Chrystusa, zapraw-
dę, powiadam wam, nie utraci swojej nagro-
dy. A kto by się stał powodem grzechu dla 
jednego z tych małych, którzy wierzą, temu 
lepiej byłoby kamień młyński uwiązać u szyi 
i wrzucić go w morze. Jeśli zatem twoja ręka 
jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij 
ją; lepiej jest dla ciebie ułomnym wejść do 
życia wiecznego, niż z dwiema rękami pójść 
do piekła w ogień nieugaszony. I jeśli twoja 
noga jest dla ciebie powodem grzechu, ode-
tnij ją; lepiej jest dla ciebie chromym wejść 
do życia, niż z dwiema nogami być wrzuco-
nym do piekła. Jeśli twoje oko jest dla ciebie 
powodem grzechu, wyłup je; lepiej jest dla 
ciebie jednookim wejść do królestwa Bożego, 
niż z dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła, 
gdzie robak ich nie ginie i ogień nie gaśnie».

Drugie czytanie  (Jk 5, 1-6)

A teraz wy, bogacze, zapłaczcie wśród na-
rzekań na utrapienia, jakie was czekają. Bo-
gactwo wasze zbutwiało, szaty wasze stały 
się żerem dla moli, złoto wasze i srebro za-
rdze wiało, a rdza ich będzie świadectwem 
przeciw wam i toczyć będzie ciała wasze 
niby ogień. Zebraliście w dniach ostatecz-
nych skarby. Oto woła zapłata robotników, 
żniwiarzy z pól waszych, którą zatrzyma-
liście, a krzyk żniwiarzy doszedł do uszu 
Pana Zastępów. Żyliście beztrosko na 
ziemi i wśród dostatków tuczyliście serca 
wasze w dniu rzezi. Potępiliście i zabiliście 
sprawiedliwego. Nie stawiał wam oporu.

Czytania na następną niedzielę
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Pierwsze czytanie: Rdz 2, 18-24
Psalm: 128
Drugie czytanie: Hbr 2, 9-11
Ewangelia: Mk 10, 2-16



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.  

Kolekta w poprzednią niedzielę wyniosła 
£887.44. Wszystkim serdecznie dziękuje-
my za złożone ofiary.

grupa młodych ma swoje spo-
tkania we wtorki o godz. 19.00. Wszelkie infor-
macje u Rafała Kasperkowicza 07713 139923.

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.

safeguarding Miło nam poinformować, że do naszego zespołu dołączyła 
Agnieszka Więcek, która będzie wspierała nasze działania w zakresie troski o dzieci i osoby 
potrzebujące pomocy. Kontakt: stamfordhillsg2@rcdow.org.uk

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. 

o uzdrowienie Wyjątkowo w  
pierwszy poniedziałek miesiąca (1.10) o g. 19:30 
zapraszamy  na Mszę św. z modlitwą o uzdrowie-
nie. Po Mszy św. będziemy trwali na modlitwie 
adorując Najświętszy  Sakrament, prosząc Pana 
Jezusa o Jego dary. W wydarzeniu tym będzie nam 
towarzyszył zespół Abba Pater Music z Poznania.

msza święta z modlitwą 

nadzwyczajni szafarze 
Najświętszego Sakramentu, którzy pełnią tę po-
sługę oraz osoby, które w ostatnim czasie zosta-
ły dołączone do tej grupy zaproszamy na Mszę 
św. i spotkanie we wtorek, 16.10 o godz. 19.30. 
Jest to spotkanie formacyjno-informacyjne.

szkoła maryji Szkoła Życia Chrześcijańskiego i Ewangelizacji, zaprasza wszyst-
kich zainteresowanych pogłębieniem wiary (konferencje, medytacja, Eucharystia, uwielbienie). 
Najbliższa sesja odbędzie się w naszym domu parafilanym w najbliższy piątek (5.10) od 17.30 do 
niedzieli do godz. 17.00. Kontakt: Mila Kowalska milakowalska@gmail.com, 07976618378, fb: 
„School of Mary/szkola Maryi.London

Przybywający do naszej parafii nowy proboszcz, o. Andrew Cameron-Mowat SJ, Szkot z po-
chodzenia, w szczególnie ciepły sposób wyraża się o swoich związkach z Polską. Podkreśla, że 
podczas młodzieńczej pielgrzymki do naszego kraju, którą odbył tuż po pierwszej wizycie Jana 
Pawła II do naszej ojczyzny, ostatecznie ukształtowało się jego powołanie jezuickie. Nasz nowy 
proboszcz jest gruntownie wykształcony. Oprócz studiów filozoficzno-teologicznych zgłębiał 
Język i Literaturę Angielską oraz Historię Średniowiecza na szkockim Uniwersytecie Św. An-
drzeja. Ponadto profesjonalnie zajmuje się muzyką kościelną. Już od dziecka uczył się gry na 
fortepianie i organach. Śpiewał w trzech chórach jako student. Na przestrzeni wielu lat reali-
zował powołanie w liturgicznych rolach dyrygenta, kantora, akompaniatora. Często podkreśla 
ważność muzyki w kościele, a jednocześnie znaczenie pokory, także tej wykonawczej, uważając, 
że „w liturgii nigdy nie powinno chodzić o popisywanie się - jest to coś, co w żadnej mierze nie 
przystoi Jezuicie!”.

O. Andrew uzyskał doktorat na Papieskim Wydziale Teologicznym w Berkeley. Po powrocie 
ze Stanów Zjednoczonych podjął wykłady z liturgiki na Heythrop College oraz w londyńskim 
seminarium duchownym. Równocześnie przez lata był odpowiedzialny za formację duchową 
jezuitów przygotowujących się do kapłaństwa w Wielkiej Brytanii. Nowy proboszcz przybywa 
do nas z parafii Farm Street Church w centralnym Londynie. Niewątpliwie myślą przewodnią 
jego służby pośród nas mogą być słowa autoprezentacji wyrażone na stronie internetowej bry-
tyjskich Jezuitów: „Wciąż uczę się, jak być księdzem parafialnym opierając się na pomocy wielu 
ludzi; naszej wspólnoty jezuickiej, grup i rad parafialnych. Jest wciąż tak wiele ważnych dzieł 
do zrobienia. Nasza służba jest bardzo złożona, pośród wielu osób w każdym wieku, podążają-
cych rozmaitymi drogami. Pasjonującą jest dla mnie myśl, jak sprawić, byśmy wszyscy wspólnie 
wzrastali...”.

Jako wspólnota społeczności polskiej na Stamford Hill, z całego serca życzymy O. Andrew 
owocnej posługi w naszej wielokulturowej parafii.

Ponadto dzisiaj, w sposób szczególny dziękujemy o. Davidowi Smolira za jego czteroletnią po-
sługę prowadzenia naszej parafii, a tym samym prosimy dla niego o potrzebne łaski i dary Du-
cha Świętego w nowej misji zleconej mu przez Towarzystwo Jezusowe.

niedziela 30.09 Po Mszy św.  
o godz. 13.30 zapraszamy do ogrodu na wspól-
ne świętowanie. Na Mszach św. będzie zbiera-
na druga kolekta na pokrycie kosztów wyda-
rzenia i wynagrodzenie dla gości, którzy je dla 
nas uświetnili.


