
Jezus zaprasza cię, abyś nie bał się od-
dać Mu tego, co pozornie buduje two-

je poczucie bezpieczeństwa.
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11 listopada 2018Liturgia Słowa
Pierwsze Czytanie (1Krl 17, 10-16)

Prorok Eliasz poszedł do Sarepty. Kiedy 
wchodził do bramy tego miasta, pewna 
wdowa zbierała tam sobie drwa. Zawołał ją 
i powiedział: «Daj mi, proszę, trochę wody 
w naczyniu, abym się napił». Ona zaś zaraz 
poszła, aby jej nabrać, ale zawołał za nią i 
rzekł: «Weź, proszę, dla mnie i kromkę 
chleba!» Na to odrzekła: «Na życie Pana, 
Boga twego! Już nie mam pieczywa – tyl-
ko garść mąki w dzbanie i trochę oliwy w 
baryłce. Właśnie zbieram kilka kawałków 
drewna i kiedy przyjdę, przyrządzę sobie 
i memu synowi strawę. Zjemy to, a potem 
pomrzemy». Eliasz zaś jej powiedział: «Nie 
bój się! Idź, zrób, jak rzekłaś; tylko najpierw 
zrób z tego mały podpłomyk dla mnie i 
przynieś mi! A sobie i swemu synowi zro-
bisz potem. Bo tak mówi Pan, Bóg Izraela: 
Dzban mąki nie wyczerpie się i baryłka 
oliwy nie opróżni się aż do dnia, w którym 
Pan spuści deszcz na ziemię». Poszła więc i 
zrobiła, jak Eliasz powiedział, a potem zjadł 
on i ona oraz jej syn, i tak było co dzień. 
Dzban mąki nie wyczerpał się i baryłka 
oliwy nie opróżniła się, zgodnie z obietni-
cą, którą Pan wypowiedział przez Eliasza.

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

Psalm 146

Chwal, duszo moja, Pana, Stwórcę swego

Ewangelia (Mk 12, 38-44)
Jezus, nauczając rzesze, mówił: «Strzeżcie się 
uczonych w Piśmie. Z upodobaniem chodzą 
oni w powłóczystych szatach, lubią pozdro-
wienia na rynku, pierwsze krzesła w synago-
gach i zaszczytne miejsca na ucztach. Objada-
ją domy wdów i dla pozoru odprawiają długie 
modlitwy. Ci tym surowszy dostaną wyrok». 
Potem, usiadłszy naprzeciw skarbony, przypa-
trywał się, jak tłum wrzucał drobne pieniądze 
do skarbony. Wielu bogatych wrzucało wiele. 
Przyszła też jedna uboga wdowa i wrzuciła dwa 
pieniążki, czyli jeden grosz. Wtedy przywołał 
swoich uczniów i rzekł do nich: «Zaprawdę, 
powiadam wam: Ta uboga wdowa wrzuciła 
najwięcej ze wszystkich, którzy kładli do skar-
bony. Wszyscy bowiem wrzucali z tego, co im 
zbywało; ona zaś ze swego niedostatku wrzu-
ciła wszystko, co miała na swe utrzymanie».Drugie czytanie  (Hbr 9, 24-28)

Chrystus wszedł nie do świątyni zbudo-
wanej rękami ludzkimi, będącej odbiciem 
prawdziwej świątyni, ale do samego nieba, 
aby teraz wstawiać się za nami przed ob-
liczem Boga, ani nie po to, aby się wiele-
kroć sam miał ofiarować, jak arcykapłan, 
który co roku wchodzi do świątyni z krwią 
cudzą, gdyż w takim przypadku musiałby 
cierpieć wiele razy od stworzenia świata. 

Czytania na następną niedzielę
XXXIII Niedziala Zwykła, Rok B
Pierwsze czytanie: Dn 12, 1-3
Psalm: 16
Drugie czytanie: Hbr 10, 11-14. 18
Ewangelia: Mk 13, 24-32

A tymczasem raz jeden ukazał się teraz na 
końcu wieków, aby zgładzić grzech przez 
ofiarę z samego siebie. A jak postanowio-
ne ludziom raz umrzeć, potem zaś sąd, tak 
Chrystus raz jeden był ofiarowany dla zgła-
dzenia grzechów wielu, drugi raz ukaże się 
nie w związku z grzechem, lecz dla zbawie-
nia tych, którzy Go oczekują.



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 zamawiać po każdej 
Mszy św.  

Kolekta  Kwota kolekty z poprzedniej 
niedzieli zostanie podana w przyszłym tygo-
dniu.

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.

„Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie”. Po-
wyższe słowa zaczerpnięte z „Kazania na Górze” słyszymy w dzisiejszej aklamacji przed 
Ewangelią. Są one pierwszym z ośmiu błogosławieństw, które mówią o drogach pro-
wadzących do osiągnięcia prawdziwego szczęścia i wolności. A zatem kto może być 
ubogim w duchu? Czy taka droga jest możliwa dla każdego człowieka, czy też jest ogra-
niczona do wybranej kategorii osób? Niewątpliwie trzeba zaznaczyć, że Słowo Boże 
jest skierowane do wszystkich uczestników liturgii. Dlatego też każdy jest zaproszony 
do pójścia drogą ubóstwa duchowego. Wobec tego na czym ono polega? Najprościej 
mówiąc, w świetle Ewangelii ubóstwo duchowe polega na właściwej postawie wobec 
korzystania z dóbr tego świata. Stąd też chrześcijanin może posiadać wiele, a jedno-
cześnie pozostać ubogim duchem. Na przestrzeni historii Kościoła mamy wiele wspa-
niałych przykładów świętych i błogosławionych postaci, które pomimo posiadanego 
bogactwa potrafiły być hojne w dzieleniu się z potrzebującymi. Można powiedzieć, że 
miarą osoby ubogiej w duchu jest swoista oszczędność, pracowitość a także hojność. 
Jednym słowem ubogi w duchu to ten, kto całe swoje bogactwo zarówno to duchowe, 
jak też i materialne ma „u Boga”!
Robiąc dzisiejszy rachunek sumienia warto zastanowić się, jaki jest mój stosunek do 
dóbr materialnych? Czy to w nich pokładam nadzieję i na nich buduję swoje poczucie 
bezpieczeństwa? Czy wierzę, że wybierając drogę ubóstwa duchowego będę człowie-
kiem szczęśliwym i wolnym od wszelkich nieuporządkowanych przywiązań?
Niech zwieńczeniem dzisiejszej refleksji będą słowa św. Teresy z Avili: Niech nic cię 
nie trapi, niech nic cię nie przeraża. Wszystko przemija, Bóg pozostaje. Cierpliwość 
wszystko zdobędzie. Kto jest w Bogu, niczego mu nie brakuje. Sam Bóg wystarcza ko-
chającym tak jak On. 

o. Bogdan Leśniak SJ

Kalendarz liturgiczny
12 listopada (poniedziałek):
Wsp. św. Jozafata Kuncewicza, bp i męczennika
13 listopada (wtorek):
Wsp. św. Stanisława Kostki SJ, zakonnika
14 listopada (środa) u jezuitów:
Wsp. św. Józefa Pignatellego, kapłana
17 listopada (sobota):
Wsp. św. Elżbiety Węgierskiej, zakonnicy

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

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). 

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. 14.11 o godz. 19:30.

rada duszpasterstwa 
odbędzie się 13.11 o 19:00. Wszelkie sugestie są 
mile widziane. Można je przekazywać drogą elek-
troniczną bądź bezpośrednio do duszpasterzy. 

nadzwyczajni szafarze Spotkanie formacyjne dla szafarzy i nowo po-
wołanych do posługi odbędzie się w sobotę 24 listopada o godz. 10:00. Spotkanie rozpocznie 
się Mszą Św. w kościele.  


