
Chrystus zaprasza cię do hojnego 
dzielenia się wiarą tam, gdzie jesteś.

JEZUS WOŁA CIĘ!
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Liturgia Słowa
Pierwsze Czytanie (Jr 31, 7-9)

Tak mówi Pan: «Wykrzykujcie radośnie na 
cześć Jakuba, weselcie się pierwszym wśród 
narodów! Głoście, wychwalajcie i mówcie: 
Pan wybawił swój lud, Resztę Izraela! Oto 
sprowadzę ich z ziemi północnej i zgro-
madzę ich z krańców ziemi. Są wśród nich 
niewidomi i dotknięci kalectwem, kobieta 
brzemienna wraz z położnicą: powracają 
wielką gromadą. Oto wyszli z płaczem, lecz 
wśród pociech ich przyprowadzę. Przywio-
dę ich do strumienia wody równą drogą – 
nie potkną się na niej. Jestem bowiem oj-
cem dla Izraela, a Efraim jest moim synem 
pierworodnym».

Alleluja, Alleluja, Alleluja
Nasz Zbawiciel, Jezus Chrystus, śmierć 
zwyciężył, a na życie rzucił światło przez 
Ewangelię.
Alleluja, Alleluja, Alleluja

Psalm 126

Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas
Gdy Pan odmienił los Syjonu, 
wydawało się nam, że śnimy.
Usta nasze były pełne śmiechu, 
a język śpiewał z radości.
Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas
Mówiono wtedy między narodami: 
«Wielkie rzeczy im Pan uczynił».
Pan uczynił nam wielkie rzeczy 
i radość nas ogarnęła.
Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas
Odmień znowu nasz los, o Panie, 
jak odmieniasz strumienie na Południu.
Ci, którzy we łzach sieją, 
żąć będą w radości.
Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas
Idą i płaczą, 
niosąc ziarno na zasiew,
lecz powrócą z radością, 
niosąc swoje snopy.
Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas

Ewangelia (Mk 10, 35-45)

Gdy Jezus wraz z uczniami i sporym tłu-
mem wychodził z Jerycha, niewidomy że-
brak, Bartymeusz, syn Tymeusza, siedział 
przy drodze. A słysząc, że to jest Jezus z Na-
zaretu, zaczął wołać: «Jezusie, Synu Dawida, 
ulituj się nade mną!» Wielu nastawało na 
niego, żeby umilkł. Lecz on jeszcze głośniej 
wołał: «Synu Dawida, ulituj się nade mną!» 
Jezus przystanął i rzekł: «Zawołajcie go». I 
przywołali niewidomego, mówiąc mu: «Bądź 
dobrej myśli, wstań, woła cię». On zrzucił z 
siebie płaszcz, zerwał się na nogi i przyszedł 
do Jezusa. A Jezus przemówił do niego: «Co 
chcesz, abym ci uczynił?» Powiedział Mu nie-
widomy: «Rabbuni, żebym przejrzał». Jezus 
mu rzekł: «Idź, twoja wiara cię uzdrowiła». 
Natychmiast przejrzał i szedł za Nim drogą.

Drugie czytanie  (Hbr 5, 1-6)

Każdy arcykapłan, spomiędzy ludzi brany, 
dla ludzi jest ustanawiany w sprawach od-
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noszących się do Boga, aby składał dary i 
ofiary za grzechy. Może on współczuć tym, 
którzy nie wiedzą i błądzą, ponieważ sam 
podlega słabości. I ze względu na nią powi-
nien tak za lud, jak i za samego siebie skła-
dać ofiary za grzechy. A nikt sam sobie nie 
bierze tej godności, lecz tylko ten, kto jest 
powołany przez Boga jak Aaron. Podobnie 
i Chrystus nie sam siebie okrył sławą przez 
to, iż stał się arcykapłanem, ale uczynił to 
Ten, który powiedział do Niego: «Ty jesteś 
moim Synem, Ja Cię dziś zrodziłem», jak i 
w innym miejscu: «Ty jesteś kapłanem na 
wieki na wzór Melchizedeka».



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 
£1,104.64. Wszystkim serdecznie dzięku-
jemy 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.

„Jezus przystanął i rzekł: Zawołajcie go”. Tymi słowami Chrystus w dzisiejszej Ewange-
lii zwraca się do swoich uczniów, aby przyprowadzili do Niego niewidomego żebraka 
Bartymeusza. Wprawdzie On sam mógłby go zawołać, niemniej jednak posługuje się 
w tym celu apostołami, ucząc ich tym samym wrażliwości na drugiego człowieka oraz 
umiejętności przyprowadzania go do Boga. Niewątpliwie ta ewangeliczna scena jest za-
chętą do służby. W duchu nowej ewangelizacji Kościół liczy na większe zaangażowanie 
misyjne także ludzi świeckich. Bez wątpienia ich posługa jest bardzo istotna, ponieważ 
świeckim osobom łatwiej niż duchownym dotrzeć do oddalonych od Kościoła środo-
wisk, miejsc pracy i ludzi. O zaangażowaniu laikatu w sensie takiej posługi mówił już 
ponad 50 lat temu ks. Franciszek Blachnicki, założyciel Ruchu Światło-Życie. Zauważył 
on, że współpraca w dziele ewangelizacji osób świeckich i duchownych znakomicie się 
uzupełnia. Spojrzenie to wówczas było czymś nowym, natomiast dzisiaj myśl ta reali-
zowana jest w programie tzw. nowej ewangelizacji. Polega ona na docieraniu z Dobrą 
Nowiną do ludzi w ich własnym otoczeniu, w różnorodnych sferach codzienności, w 
których uczestniczą. Podążając w tym duchu za Jezusem, jako lokalna wspólnota para-
fialna jesteśmy zaproszeni do wychodzenia na obrzeża ludzkiej egzystencji i przypro-
wadzania do Chrystusa wszystkich tych, którzy utracili sens życia, którzy doświadczają 
brudu i upadku oraz żyją w ciemności bez celu i nadziei na przemianę.
Panie Jezu, daj mi łaskę i moc, abym był tym uczniem, który swoim życiem wskazuje 
pogubionym owcom prawdziwe źródło życia - Ciebie!

o. Bogdan Leśniak SJ

Kalendarz liturgiczny
31 października (środa) u jezuitów:
Wsp. św. Alfonsa Rodrigueza, zakonnika

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. 

Początek listopada, to czas szczególnej pamię-
ci o tych, którzy zakończyli już swoje życie na 
ziemi. 1 listopada w łaczności z całym Kościo-
łem wspominamy tych wszystkich, którzy do-
stąpili już chwały nieba. 2 listopada prosimy 
Boga, aby do tej samej chwały włączył naszych 
bliskich zmarłych. W tych dniach zostaną 
odprawione Msze św. w intencji osób wymie-
nionych na kartach wypominkowych. Odczy-
tywanie imion naszych bliskich zmarłych od-
będzie się 1 i 2 listopada 15 min. przed Mszą 
św. o godz. 20.00.

o uzdrowienie W ostatni ponie-
działek miesiąca (29.10) o g. 19:30 zapraszamy  na 
Mszę św. z modlitwą o uzdrowienie. Po Mszy św. 
będziemy trwali na modlitwie adorując Najświęt-
szy  Sakrament, prosząc Pana Jezusa o Jego dary. 
Prosimy, abyście informowali o tym wydarzeniu 
Waszych najbliższych i wszystkich potrzebujących. 

msza święta z modlitwą 

pierwszy piątek miesiąca 
Adoracja Najświętszego Sakramentu  od  10:30 do 
20:00. Możliwość spowiedzi w języku polskim od 
godz. 19.00. zmiany Chcielibyśmy Was poinformować o zmianach w Radzie Duszpasterstwa. 

Po wielu latach owocnej pracy swoją posługę zakończyła p. Katarzyna Chrobasik, której bardzo 
dziękujemy za wkład w kształtowanie naszego duszpasterstwa. Swoją posługę w radzie zakoń-
czyła także p. Marzena Adamek, a powoli szykujemy się do urlopu macierzyńskiego naszej ko-
ordynatorki p. Dominiki Yezza. W związku z tym, od listopada do Rady Duszpasterstwa dołączą 
p. Renata Capała i p. Katarzyna Przybyło.


