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Pierwsze Czytanie (Rdz 2, 18-24)

Pan Bóg rzekł: «Nie jest dobrze, żeby męż-
czyzna był sam; uczynię mu zatem odpo-
wiednią dla niego pomoc». Ulepiwszy z 
gleby wszelkie zwierzęta lądowe i wszelkie 
ptaki podniebne, Pan Bóg przyprowadził je 
do mężczyzny, aby przekonać się, jak on je 
nazwie. Każde jednak zwierzę, które okre-
ślił mężczyzna, otrzymało nazwę „istota 
żywa”. I tak mężczyzna dał nazwy wszelkie-
mu bydłu, ptakom podniebnym i wszelkie-
mu zwierzęciu dzikiemu, ale nie znalazła się 
pomoc odpowiednia dla mężczyzny. Wtedy 
to Pan sprawił, że mężczyzna pogrążył się w 
głębokim śnie, i gdy spał, wyjął jedno z jego 
żeber, a miejsce to zapełnił ciałem. Po czym 
Pan Bóg z żebra, które wyjął z mężczyzny, 
zbudował niewiastę. A gdy ją przyprowa-
dził do mężczyzny, mężczyzna powiedział: 
«Ta dopiero jest kością z moich kości i cia-
łem z mego ciała! Ta będzie się zwała nie-
wiastą, bo ta z mężczyzny została wzięta». 
Dlatego to mężczyzna opuszcza ojca swego 
i matkę swoją i łączy się ze swą żoną tak ści-
śle, że stają się jednym ciałem.

Alleluja, Alleluja, Alleluja
Jeżeli miłujemy się wzajemnie, Bóg w nas miesz-
ka i miłość ku Niemu jest w nas doskonała.
Alleluja, Alleluja, Alleluja

Psalm 128

Niechaj nas zawsze Pan Bóg błogosławi 

Ewangelia (Mk 10, 2-16)

Faryzeusze przystąpili do Jezusa, a chcąc Go 
wystawić na próbę, pytali Go, czy wolno mę-
żowi oddalić żonę. Odpowiadając, zapytał 
ich: «Co wam przykazał Mojżesz?» Oni rze-
kli: «Mojżesz pozwolił napisać list rozwodo-
wy i oddalić». Wówczas Jezus rzekł do nich: 
«Przez wzgląd na zatwardziałość serc wa-
szych napisał wam to przykazanie. Lecz na 
początku stworzenia Bóg stworzył ich jako 
mężczyznę i kobietę: dlatego opuści człowiek 
ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną, 
i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są 
dwojgiem, lecz jednym ciałem. Co więc Bóg 
złączył, tego niech człowiek nie rozdziela». 
W domu uczniowie raz jeszcze pytali Go o 
to. Powiedział im: «Kto oddala swoją żonę, a 
bierze inną, popełnia względem niej cudzo-
łóstwo. I jeśli żona opuści swego męża, a wyj-
dzie za innego, popełnia cudzołóstwo». Przy-
nosili Mu również dzieci, żeby ich dotknął; 
lecz uczniowie szorstko zabraniali im tego. A 
Jezus, widząc to, oburzył się i rzekł do nich: 
«Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, 
nie przeszkadzajcie im; do takich bowiem 
należy królestwo Boże. Zaprawdę, powiadam 
wam: Kto nie przyjmie królestwa Bożego jak 
dziecko, ten nie wejdzie do niego». I biorąc 
je w objęcia, kładł na nie ręce i błogosławił je.

Drugie czytanie  (Hbr 2, 9-11)

Bracia: Widzimy Jezusa, który mało co 
od aniołów był mniejszy, chwałą i czcią 
uwieńczonego za mękę śmierci, iż z ła-
ski Bożej zaznał śmierci za każdego czło-
wieka. Przystało bowiem Temu, dla któ-
rego wszystko i przez którego wszystko 
istnieje, który wielu synów do chwały 
doprowadza, aby przewodnika ich zba-
wienia udoskonalił przez cierpienia. 
Tak bowiem Ten, który uświęca, jak ci, 
którzy mają być uświęceni, od Jednego 
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wszyscy pochodzą. Z tej to przyczyny nie 
wstydzi się nazywać ich braćmi swymi.



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 
£879.87. 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.

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

W dzisiejszej Ewangelii usłyszymy historię o tym, jak faryzeusze i uczniowie pytają Jezusa o 
nierozerwalność związku między kobietą i mężczyzną. Nierozerwalność między mężem a żoną 
nie pochodzi od Jezusa. Już za czasów Mojżesz zasada ta była wpisana w Boże prawo. Nieroze-
rwalność, trwałość nigdy nie była i nie jest łatwa, o czym mówi prawo Mojżesza. Dzisiaj także, 
często w naszych rodzinach, doświadczamy jak zadanie trwałości związku małżeńskiego jest 
trudne. Czasem jest to niezwykle trudne do realizacji. Zdarza się i tak, że po latach okazuje się, 
że trwanie w związku nie jest możliwe. Jezus wskazuje, że grzech i zatwardziałość serca pojawia 
się wtedy, kiedy nie ma woli zmiany, nie ma woli ponoszenia odpowiedzialności za drugą osobę, 
kiedy nie chcemy prowadzić dialogu, aby indywidualne słabości nie zabiły relacji. 

Jezus powtarzając prawo Mojżesza jednocześnie zwraca uwagę na niezwykle ważne aspekty: 
wierność i ufność. Jezus mówi, że ten kto oddala żonę lub męża dla innej osoby, ten naraża się 
na grzech nieczystości. Czego możemy się nauczyć od Jezusa i Jego rozmowy z uczniami? Ja 
w tym fragmencie znajduję dwie ważne lekcje. Po pierwsze to Bóg od początku dziejów łaczy 
ludzi. O ile dobrze i w szczerości serca i w zgodzie, zdecydujemy się na jedność, to nikt i nic nie 
powinno tego zwiazku rozdzielić. Druga lekcja, to ważna lekcja o wierności. Skoro ktoś wybrał 
i w wolności połączył się z drugą osobą, to nie powinien szukać i wystawiać na próbę ralacji, 
związku w którym żyje.

Czy jest to tylko Ewnagleia dla małżeństw? Oczwiście, że nie! Myślę, że jest to doskonała lekcja 
o naszych przyjaźniach, doskonała szkoła dla tych, którzy przygotowują się do małżeństwa... Ale 
jest to także piękna opowieść o trwałości relacji między Bogiem i człowiekiem. Bóg w wolności 
wybrał nas, by być nam wiernym i taki jest. Naszym zadaniem jest odpowiadać na tę wierność, 
nie oddalanie Boga. I tu także jesteśmy zaproszeni do wolności i szczerości, aby to, co dzieje się 
między nami a Bogiem było prawdziwe. 

dziękujemy Chcemy serdecznie 
podziękować wszystkim, którzy dołożyli sta-
rań, aby miniony weekned był tak wspaniały. 
Mamy nadzieję, że wspólne niedzielne świę-
towanie oraz poniedziałkowa Msza św. będą 
miały trwałe owoce w Waszym życiu.

rada duszpasterstwa 
odbędzie się 9 października o 19.00. Wszelkie 
sugestie są mile widziane. Można je przekazywać 
drogą elektroniczną bądź bezpośrednio do dusz-
pasterzy. 

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

„wspólnota u przyjaciela”  
W ramach najbliższych spotkań odbywa się Semi-
narium Odnowy Wiary.  Spotkania mają miejsce 
w kościele. Zapraszamy wszystkich.

sprzątanie kościoła
w piątek (12.10) 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.

kancelaria parafialna 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 przygotowane dokumenty. 

o. Mateusz Konopiński SJ

kartki wypominkowe są wyłożone z tyłu kościoła. Wypełnione karty wraz 
z ofiarą prosimy składać bezpośrednio w zakrystii. W Uroczystość Wszystkich Świętych oraz w 
Dzień Zaduszny wszystkie Msze święte zostaną odprawione w intencji osób wymienionych na 
kartach wypominkowych. Odczytanie wymienionych zmarłych 15 minut przed Mszą. 


