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Liturgia Słowa
Pierwsze Czytanie (Mdr 7, 7-11)

Modliłem się i dano mi zrozumienie, przy-
zywałem, i przyszedł mi z pomocą duch 
Mądrości. Oceniłem ją wyżej nad berła i 
trony i w zestawieniu z nią za nic uznałem 
bogactwa. Nie zrównałem z nią drogich 
kamieni, bo wszystko złoto wobec niej jest 
garścią piasku, a srebro przy niej będzie 
poczytane za błoto. Umiłowałem ją nad 
zdrowie i piękność i wolałem mieć ją aniżeli 
światło, bo blask jej nie ustaje. A przybyły 
mi wraz z nią wszystkie dobra i niezliczone 
bogactwa w jej ręku.

Alleluja, Alleluja, Alleluja
Błogosławieni ubodzy w duchu,
albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
Alleluja, Alleluja, Alleluja

Psalm 90

Nasyć nas, Panie, Twoim miłosierdziem

Naucz nas liczyć dni nasze, 
byśmy zdobyli mądrość serca.
Powróć, Panie, jak długo będziesz zwlekał? 
Bądź litościwy dla sług Twoich!

Nasyć nas, Panie, Twoim miłosierdziem

Nasyć nas o świcie swoją łaską, 
abyśmy przez wszystkie dni nasze
mogli się radować i cieszyć.
Daj radość w zamian za dni Twego ucisku, 
za lata, w których zaznaliśmy niedoli.

Nasyć nas, Panie, Twoim miłosierdziem

Niech sługom Twoim ukaże się Twe dzieło, 
a Twoja chwała nad ich synami.
Dobroć Pana, Boga naszego, niech będzie nad nami 
i wspieraj pracę rąk naszych, 
dzieło rąk naszych wspieraj!

Nasyć nas, Panie, Twoim miłosierdziem 

Ewangelia (Mk 10, 17-27)

Gdy Jezus wybierał się w drogę, przybiegł pe-
wien człowiek i upadłszy przed Nim na kolana, 
zaczął Go pytać: «Nauczycielu dobry, co mam 
czynić, aby osiągnąć życie wieczne?» Jezus mu 
rzekł: «Czemu nazywasz Mnie dobrym? Nikt 
nie jest dobry, tylko sam Bóg. Znasz przykaza-
nia: Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie 
zeznawaj fałszywie, nie oszukuj, czcij swego 
ojca i matkę». On Mu odpowiedział: «Nauczy-
cielu, wszystkiego tego przestrzegałem od mo-
jej młodości». Wtedy Jezus spojrzał na niego z 
miłością i rzekł mu: «Jednego ci brakuje. Idź, 
sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubogim, 
a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź 
i chodź za Mną». Lecz on spochmurniał na 
te słowa i odszedł zasmucony, miał bowiem 
wiele posiadłości. Wówczas Jezus spojrzał do-
okoła i rzekł do swoich uczniów: «Jak trudno 
tym, którzy mają dostatki, wejść do królestwa 
Bożego». Uczniowie przerazili się Jego słowa-
mi, lecz Jezus powtórnie im rzekł: «Dzieci, 
jakże trudno wejść do królestwa Bożego tym, 
którzy w dostatkach pokładają ufność. Łatwiej 
jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż 
bogatemu wejść do królestwa Bożego». A oni 
tym bardziej się dziwili i mówili między sobą: 
«Któż więc może być zbawiony?» Jezus popa-
trzył na nich i rzekł: «U ludzi to niemożliwe, ale 
nie u Boga; bo u Boga wszystko jest możliwe».

Drugie czytanie  (Hbr 4, 12-13)

Żywe jest słowo Boże, skuteczne i ostrzej-
sze niż wszelki miecz obosieczny, przeni-
kające aż do rozdzielenia duszy i ducha, 
stawów i szpiku, zdolne osądzić pragnie-
nia i myśli serca. Nie ma stworzenia, któ-
re by dla Niego było niewidzialne; prze-
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ciwnie, wszystko odkryte jest i odsłonięte 
przed oczami Tego, któremu musimy zdać 
rachunek.



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 
£936.93. 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.

Jednego ci brakuje. Idź sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w nie-
bie. Potem przyjdź i chodź za Mną. Powyższe a zarazem trudne słowa pochodzące z dzisiejszej 
Ewangelii są odpowiedzią Jezusa na pytanie bogatego młodzieńca jak osiągnąć życie wieczne.
Pamiętam jak przed kilkoma laty po Mszy św. przyszedł do zakrystii młody mężczyzna py-
tając, do kogo ta dzisiejsza Ewangelia była skierowana. Podkreślał, że na pewno nie dla ludzi 
świeckich, a szczególnie nie dla tych, którzy mają rodziny. Ponadto zastanawiał się, jak można 
sprzedać wszystko, co więcej, rozdać to ubogim mając na wychowaniu kilkoro dzieci... Do kogo 
jest skierowana dzisiejsza Ewangelia i jak możemy ją rozumieć? Słowo Boże jest skierowane do 
wszystkich. Niemniej jednak trud pojawia się w związku z interpretacją i adekwatnym przełoże-
niem Ewangelii na życie codzienne w różnorodności powołań. Niewątpliwie pomocą może być 
świadomość tego, że Biblii nie intrepretujemy w sposób dosłowny.
Zatem, co Pan Jezus chce nam przekazać mówiąc, aby wszystko sprzedać i rozdać ubogim? 
Przede wszystkim to, że sprzedanie wszystkiego jest metaforą, które stawia przed nami wezwa-
nie do czuwania nad wewnętrzną wolnością nie tylko wobec rzeczy materialnych ale również 
wszelkich nieuporządkowanych przywiązań. Przywiązanie się do bogactwa jakiegokolwiek ro-
dzaju jest niebezpieczne, ponieważ bardzo często zajmuje ono miejsce samego Boga, który po-
winien być dla nas największą wartością i bogactwem.
Robiąc dzisiejszy rachunek sumienia warto zastanowić się co jest bogactwem mojego życia? Co 
powinienem „sprzedać”, by mieć lepszą relację z Jezusem? Czy wierzę, że Chrystus może pomóc 
mi uwolnić się od wszelkich nieuporządkowanych przywiązań? 
Panie Jezu, proszę Cię o głęboką wewnetrzną wolność, abym umiał zostawić wszystko to, co 
mnie ogranicza w podążaniu za Tobą!

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

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. Bogdan Leśniak SJ

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. 17.10 o godz. 19.30.

msza za chorych Doroczna Msza św. w intencji chorych odbędzie się w sobotę 
27 października  o godzinie 10.00. Na Mszy św. będzie możliwość otrzymania sakramentu na-
maszczenia chorych. Po Mszy św. krótkie spotkanie w domu parafilanym.

Kalendarz liturgiczny
15 października (poniedziałek):
Wsp. św. Teresy od Jezusa, dziewicy i doktora 
Kościoła
16 października (wtorek):
Wsp. św. Jadwigi Śląskiej
17 października (środa):
Wsp. św. Ignacego Antiocheńskiego, biskupa  
i męczennika
18 października (czwartek):
Święto św. Łukasza, ewagelisty
19 października (piątek) u jezuitów:
Wsp. św. męczenników Jana de Brebeuf, 
Izaaka Jogues’a, prezbiterów, oraz Towarzyszy
20 października (sobota):
Wsp. św. Jana Kantego, kapłana

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. 


