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Liturgia Słowa
Pierwsze Czytanie (Pwt 6, 2-6)

Mojżesz powiedział do ludu: «Będziesz się 
bał Pana, Boga swego, zachowując wszyst-
kie Jego nakazy i prawa, które ja tobie roz-
kazuję wypełniać, tobie, twym synom i 
wnukom, po wszystkie dni życia twego, byś 
długo mógł żyć. Słuchaj, Izraelu, i pilnie 
tego przestrzegaj, aby ci się dobrze powodzi-
ło i abyś się bardzo rozmnożył, jak ci przy-
rzekł Pan, Bóg ojców twoich, że ci da ziemię 
opływającą w mleko i miód. Słuchaj, Izra-
elu, Pan jest naszym Bogiem – Pan jedynie. 
Będziesz więc miłował Pana, Boga twojego, 
z całego swego serca, z całej duszy swojej, 
ze wszystkich swych sił. Pozostaną w twym 
sercu te słowa, które ja ci dziś nakazuję».

Alleluja, Alleluja, Alleluja
Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał 
moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i 
przyjdziemy do niego.
Alleluja, Alleluja, AllelujaPsalm 18

Miłuję Ciebie, Panie, Mocy moja
Miłuję Cię, Panie, 
Mocy moja,
Panie, Opoko moja i Twierdzo, 
mój Wybawicielu.

Miłuję Ciebie, Panie, Mocy moja
Boże, Skało moja, na którą się chronię, 
Tarczo moja, Mocy zbawienia mego i 
moja Obrono.
Wzywam Pana, godnego chwały, 
i wyzwolony będę od moich nieprzyjaciół.

Miłuję Ciebie, Panie, Mocy moja
Niech żyje Pan, niech będzie błogosławiona 
moja Opoka, 
niech będzie wywyższony mój Bóg i Zbawca.
Ty dałeś wielkie zwycięstwo królowi 
i łaską obdarzyłeś Dawida, Twego pomazańca.

Miłuję Ciebie, Panie, Mocy moja

Ewangelia (Mk 12, 28b-34)
Jeden z uczonych w Piśmie podszedł do Je-
zusa i zapytał Go: «Które jest pierwsze ze 
wszystkich przykazań?» Jezus odpowiedział: 
«Pierwsze jest: „Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz 
jest jedynym Panem. Będziesz miłował Pana, 
Boga swego, całym swoim sercem, całą swo-
ją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją 
mocą”. Drugie jest to: „Będziesz miłował swe-
go bliźniego jak siebie samego”. Nie ma innego 
przykazania większego od tych». Rzekł Mu 
uczony w Piśmie: «Bardzo dobrze, Nauczy-
cielu, słusznie powiedziałeś, bo Jeden jest i nie 
ma innego prócz Niego. Miłować Go całym 
sercem, całym umysłem i całą mocą i miłować 
bliźniego jak siebie samego znaczy daleko wię-
cej niż wszystkie całopalenia i ofiary». Jezus, 
widząc, że rozumnie odpowiedział, rzekł do 
niego: «Niedaleko jesteś od królestwa Boże-
go». I nikt już nie odważył się Go więcej pytać.

Drugie czytanie  (Hbr 7, 23-28)
Bracia: Wielu było kapłanów poprzednie-
go Przymierza, gdyż śmierć nie zezwalała 
im trwać przy życiu. Ten właśnie, ponie-
waż trwa na wieki, ma kapłaństwo nie-
przemijające. Przeto i zbawiać na wieki 
może całkowicie tych, którzy przez Niego 

Czytania na następną niedzielę
XXXI Niedziala Zwykła, Rok B
Pierwsze czytanie: 1 Krl 17, 10-16
Psalm: 146
Drugie czytanie: Hbr 9, 24-28
Ewangelia: Mk 12, 38-44

przystępują do Boga, bo wciąż żyje, aby się 
wstawiać za nimi. Takiego bowiem potrze-
ba nam było arcykapłana: świętego, nie-
winnego, nieskalanego, oddzielonego od 
grzeszników, wywyższonego ponad niebio-
sa, takiego, który nie jest zobowiązany, jak 
inni arcykapłani, do składania codziennej 
ofiary najpierw za swoje grzechy, a potem 
za grzechy ludu. To bowiem uczynił raz 
na zawsze, ofiarując samego siebie. Prawo 
bowiem ustanawiało arcykapłanami ludzi 
obciążonych słabością, słowo zaś przysię-
gi, złożonej po nadaniu Prawa, ustanawia 
arcykapłanem Syna doskonałego na wieki.



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 
£900.20. 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.

Czy Pan Bóg lubi matematykę? Czy Pan Bóg komunikuje się z nami za pośrednictwem 
komend: rób tak, tego nie rób? Czy wszystko się dodaje, czy coś się jednak odejmuje? Jaki 
jest Bóg, który najpierw przekazuje narodowi wybranemu przykazania i całą listę praw 
do wykonania, potwierdzając ich realizację proroctwami i błogosławieństwam, a później 
posyłający swego Syna, aby niemalże wszystko wywrócić do góry nogami.
Myślę, że jeśli Bóg miałby coś z matematyka, to byłby to Bóg najlepszy w dodawaniu. By-
najmniej nie byłoby to dodawanie nowych reguł i praw ale raczej takie dodawanie, które 
dawałoby nam pewność, że my jako Jego dzieci niczego nigdy nie stracimy. 
Kiedy uczony w Piśmie pyta Jezusa o najważniejsze przykazanie, On przypomina mu te, 
które już wcześniej Bóg dał swojemu ludowi: „Słuchaj - Pan jest Bogiem jedynym”. Słowo 
„słuchaj” jest kluczowe, żeby zrozumieć dalszą część tego przykazania. Ten kto słucha 
ten dostaje, słowo Boga nigdy nie rani, nie zabija, nie jest przeciwko nam. To słuchanie 
słowa prowadzi nas do drugiej części przykazania, jeśli poznaję Boga przez słuchanie, 
jeśli dostaję od Niego słowo pocieszenia i pokrzepienia, to wówczas otwiera się we mnie 
możliwość, bym kochał Boga. To taka miłość przez dodawanie: każdego dnia, w każdej 
chwili mogę sięgnąć do Bożego Słowa, jako obdarowany i nigdy niezraniony staję się co 
raz bardziej gotowy by zaufać, by spędzać więcej czasu, by patrzeć nie tylko na dar ale 
także na dawcę. Spoglądając na Boga uczę się, że można kochać wszystkich, co jest zu-
pełnie nielogiczne, co nie mieści się w ramach naszego rozumienia świata. Skoro jednak 
słuchając Boga dowiaduję się, że On pierwszy mnie ukochał, że nie patrzy na mnie przez 
pryzmat moich ofiar, dobrych i złych uczynków, ale dlatego, że jestem, że żyję, być może 
powoli otwiera się we mnie możliwość bycia podobnym jak Bóg. Podobnym i kochają-
cym tak jak On. 
Wyobraźmy sobie, że spośród jedynie stu osób, które dziś usłyszą Ewangelię o tym, że 
najważniejsze jest przykazanie o słuchaniu Boga, dziesięć zacznie to rzeczywiście prak-
tykować. Po jakimś czasie te dziesięć osób, być może łagodniej spojrzy na tych, którzy 
żyją wokół nich. Z wiekszą dobrocią zaczną oni postępować wobec obcych i nawet tych, 
którzy są im niemili. Po jakimś czasie do tych dziesięciu dołączą i ci obdarowani przez 
nich dobrem... I tak możemy dodawać te grupy i te osoby w nieskończoność. Taki jest 
nasz Bóg dodawania. Do Jego Królestwa wciąż dodawani są nowi ludzie i to dodawanie 
się nigdy nie kończy. 

o. Mateusz Konopiński SJ

Kalendarz liturgiczny
5 listopada (poniedziałek) u jezuitów:
Wszystkich Świętych i Błogosławionych 
Towarzystwa Jezusowego 

9 listopada (piątek):
Święto rocznica poświęcenia Bazyliki 
Laterańskiej
10 listopada (sobota):
Wsp. św. Leona Wielkiego, papieża i  dr Kościoła

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

sprzątanie kościoła
w piątek 9.11 po adoracji Najświętszego Sakra-
mentu o godz. 20:00. Jako wspólnota Polaków 
jesteśmy odpowiedzialni za sprzątanie nasze-
go kościoła. Zapraszamy do włączenia się 
w dbanie o wspólne dobro.

ministranci Chcielibyśmy zaprosić chłopców na spotkanie dotyczące formacji w 
liturgicznej służbie ołtarza, które odbędzie się w sobotę 17 listopada o godzinie 14:00. Spotka-
nie będzie trwało 90 minut. Jeśli ktoś chciałby się włączyć w prowadzenie i przygotowywanie 
prosimy o kontkat z o. Mateuszem (tel: 07840014452). 

zmiana tajemnic różańca 
dziś po Mszy św. wieczornej.

divine mercy group Spo-
tkanie koordynacyjne odbędzie się w środę 
7.11. i rozpocznie się Mszą św. o godz. 18:30. 


