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Liturgia Słowa
Pierwsze Czytanie (Iz 53, 10-11)

Spodobało się Panu zmiażdżyć swojego 
Sługę cierpieniem. Jeśli On wyda swe ży-
cie na ofiarę za grzechy, ujrzy potomstwo, 
dni swe przedłuży, a wola Pańska spełni się 
przez Niego. Po udrękach swej duszy ujrzy 
światło i nim się nasyci. Sprawiedliwy mój 
Sługa usprawiedliwi wielu, ich nieprawości 
On sam dźwigać będzie.

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Syn Człowieczy przyszedł, żeby służyć
i dać swoje życie jako okup za wielu.

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Psalm 33

Okaż swą łaskę ufającym Tobie

Słowo Pana jest prawe, 
a każde Jego dzieło godne zaufania.
On miłuje prawo i sprawiedliwość, 
ziemia jest pełna Jego łaski.

Okaż swą łaskę ufającym Tobie

Oczy Pana zwrócone na bogobojnych, 
na tych, którzy oczekują Jego łaski,
aby ocalił ich życie od śmierci 
i żywił ich w czasie głodu.

Okaż swą łaskę ufającym Tobie

Dusza nasza oczekuje Pana, 
On jest naszą pomocą i tarczą.
Panie, niech nas ogarnie Twoja łaska, 
według nadziei pokładanej w Tobie.

Okaż swą łaskę ufającym Tobie

Ewangelia (Mk 10, 35-45)

Jakub i Jan, synowie Zebedeusza, podeszli do 
Jezusa i rzekli: «Nauczycielu, pragniemy, że-
byś nam uczynił to, o co Cię poprosimy». On 
ich zapytał: «Co chcecie, żebym wam uczy-
nił?» Rzekli Mu: «Daj nam, żebyśmy w Two-
jej chwale siedzieli jeden po prawej, a drugi 
po lewej Twej stronie». Jezus im odparł: «Nie 
wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, 
który Ja mam pić, albo przyjąć chrzest, którym 
Ja mam być ochrzczony?» Odpowiedzieli Mu: 
«Możemy». Lecz Jezus rzekł do nich: «Kielich, 
który Ja mam pić, wprawdzie pić będziecie; i 
chrzest, który Ja mam przyjąć, wy również 
przyjmiecie. Nie do Mnie jednak należy dać 
miejsce po mojej stronie prawej lub lewej, ale 
dostanie się ono tym, dla których zostało przy-
gotowane». Gdy usłyszało to dziesięciu pozo-
stałych, poczęli oburzać się na Jakuba i Jana. A 
Jezus przywołał ich do siebie i rzekł do nich: 
«Wiecie, że ci, którzy uchodzą za władców na-
rodów, uciskają je, a ich wielcy dają im odczuć 
swą władzę. Nie tak będzie między wami. Lecz 
kto by między wami chciał się stać wielkim, 
niech będzie sługą waszym. A kto by chciał 
być pierwszym między wami, niech będzie 
niewolnikiem wszystkich. Bo i Syn Człowie-
czy nie przyszedł, aby mu służono, lecz żeby 
służyć i dać swoje życie jako okup za wielu».

Drugie czytanie  (Hbr 4, 14-16)

Mając arcykapłana wielkiego, który prze-
szedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, 
trwajmy mocno w wyznawaniu wiary. Nie 
takiego bowiem mamy arcykapłana, któ-
ry by nie mógł współczuć naszym słabo-
ściom, lecz poddanego próbie pod każdym 
względem podobnie jak my – z wyjątkiem 
grzechu. Przybliżmy się więc z ufnością do 
tronu łaski, abyśmy doznali miłosierdzia i 
znaleźli łaskę pomocy w stosownej chwili.

Czytania na następną niedzielę
XXX Niedziala Zwykła, Rok B
Pierwsze czytanie: Jr 31, 7-9
Psalm: 126
Drugie czytanie: Hbr 5, 1-6
Ewangelia: Mk 10, 46b-52



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 
£855.79. 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.

Na drodze bycia uczniem Chrystusa zdarza nam się popełniać głupstwa. Są one wyni-
kiem naszych aspiracji, naszych błędnych założeń, grzechu czy też konsekwencją tego, 
co dzieje się wokół nas. Dzisiejszy fragment z Ewangelii św. Marka pokazuje, że ci, któ-
rzy byli najbliżej Jezusa także popełniali błędy. Błędnie rozumieli przesłanie Jezusa. Nie 
bali się jednak przyjść do Niego, aby „z Nim popełnić błąd”. Popełnić błąd z Jezusem, to 
dla mnie znaczy być z Nim w momencie mojej pychy, aspiracji czy nawet wówczas, gdy 
czynie jakieś zło. Wówczas w pełni realizuje się wezwanie do bycia uczniem. Uczę się, 
pytam, błądzę, poprawiam, wyciągam wnioski, ale nie odstępuję od nauczyciela. Nie 
czynie siebie nauczycielem, zachowuję punkt odniesienia, wystrzegam się odejścia. Ja-
kub i Jan, którzy proszą o miejsce po prawej i lewej stronie Jezusa w Królestwie Niebie-
skim, zostają upomniani przez Jezusa, ale to pytanie staje się dobrym pretekstem, aby 
uczniowie spojrzeli głębiej na dwie ważne kwestie. Kwestię posłania i kwestię służby. 
Posłanie. Jezus został posłany przez Ojca, aby nas zbawić. Jest naszym Zbawicielem i 
Królem wszechświata, ale wie, że w Jego życiu nastanie czas, kiedy napełniony Duchem 
Świętym będzie musiał wypić kielich ofiary. Mimo boskiej mocy, bliskości z Bogiem 
Ojcem, zna swoją misję, zna swoje miejsce w planie zbawienia. I oddaje cześć Bogu 
przez posłuszeństwo. Jeśli w nas rodzi się przekonanie o tym, że Pan nas gdzieś posy-
ła, że posyła nas do kogoś ze swoim Słowem, to i my powinniśmy być Mu posłuszni. 
Powinniśmy wiedzieć, jakie miejsce zajmujemy w Bożym planie. To nie ja jestem tym, 
który wszystko może. Ja chcę być tym, z którym Pan Bóg może wszystko. 
Służba. Odwrócenie porządku w Królestwie Bożym polega na tym, że najsłabsi są naj-
ważniejsi, a ci, którzy są wielcy mają im służyć. Przedziwna logika bycia dla innych, dla 
ubogich i potrzebujących jest dla Boga najważniejsza. To momenty, kiedy uczymy się 
kochać nie dlatego, że warto, ale dlatego, że można. Tak jak Bóg ukochał nas nie dlate-
go, że Mu się to w jakikolwiek sposób opłaciło, ale dlatego, że chciał. 

„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. Mateusz Konopiński SJ

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 namasz-
czenia chorych. Po Mszy św. krótkie spotkanie w domu parafilanym.

Kalendarz liturgiczny
22 października (poniedziałek):
Wsp. św. Jana Pawła II papieża

23 października (wtorek):
Wsp. św. Jana Kapistrana

divine mercy group Spo-
tkanie odbędzie się w środę 24.10. i rozpocznie 
się Mszą św. o godz. 18.30 w kościele. Po Mszy 
św. zapraszamy na nabożeństwo ku czci Bożego 
Miłosierdzia.

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 wymie-
nionych na kartach wypominkowych. Odczy-
tanie wymienionych zmarłych 15 minut przed 
Mszą. 


