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XXIII Niedziela Zwykła, Rok C

LITURGIA SŁOWA

Pierwsze Czytanie (Mdr 9, 13-18)

Któż z ludzi rozezna zamysł Boży albo 
któż pojmie wolę Pana? Nieśmiałe są my-
śli śmiertelników i przewidywania nasze 
zawodne, bo śmiertelne ciało przygniata 
duszę i ziemski namiot obciąża rozum pe-
łen myśli. Mozolnie odkrywamy rzeczy tej 
ziemi, z trudem znajdujemy, co mamy pod 
ręką – a któż wyśledzi to, co jest na niebie? 
Któż poznał Twój zamysł, gdy nie dałeś 
Mądrości, nie zesłałeś z wysoka Świętego 
Ducha swego? I tak ścieżki mieszkańców 
ziemi stały się proste, a ludzie poznali, co 
Tobie miłe, i zostali ocaleni przez Mądrość.

Psalm: Ps 90

Panie, Ty zawsze byłeś nam ucieczką.

Drugie czytanie  (Flm 9b-10.12-17)

Najdroższy: Ja, stary Paweł, a teraz jesz-
cze więzień Chrystusa Jezusa – proszę 
cię za moim dzieckiem, za tym, którego 
zrodziłem w kajdanach, za Onezymem. 
Jego ci odsyłam; ty zaś jego, to jest serce 
moje, przyjmij do domu. Zamierzałem 
go trzymać przy sobie, aby zamiast cie-
bie oddawał mi usługi w kajdanach, któ-
re noszę dla Ewangelii. Jednakże posta-
nowiłem nie czynić niczego bez twojej 
zgody, aby dobry twój czyn był nie jakby 
z musu, ale z dobrej woli. Może bowiem 
po to oddalił się od ciebie na krótki czas, 
abyś go odebrał na zawsze, już nie jako 
niewolnika, lecz więcej niż niewolnika, 

Ewangelia (Łk 14, 25-33) 
Wielkie tłumy szły z Jezusem. On odwrócił 
się i rzekł do nich: «Jeśli ktoś przychodzi 
do Mnie, a nie ma w nienawiści swego 
ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, 
nadto i siebie samego, nie może być moim 
uczniem. Kto nie dźwiga swego krzyża, 
a idzie za Mną, ten nie może być moim 
uczniem. Bo któż z was, chcąc zbudować 
wieżę, nie usiądzie wpierw i nie oblicza wy-
datków, czy ma na wykończenie? Inaczej, 
gdyby położył fundament, a nie zdołałby 
wykończyć, wszyscy, patrząc na to, zaczę-
liby drwić z niego: „Ten człowiek zaczął 
budować, a nie zdołał wykończyć”. Albo 
jaki król, mając wyruszyć, aby stoczyć bi-
twę z drugim królem, nie usiądzie wpierw 
i nie rozważy, czy w dziesięć tysięcy ludzi 
może stawić czoło temu, który z dwudzie-
stu tysiącami nadciąga przeciw niemu? 
Jeśli nie, wyprawia poselstwo, gdy tamten 
jest jeszcze daleko, i prosi o warunki poko-
ju. Tak więc nikt z was, jeśli nie wyrzeka 
się wszystkiego, co posiada, nie może być 
moim uczniem».

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Okaż Twemu słudze światłość swego obli-
cza i naucz mnie Twoich ustaw.

Alleluja, Alleluja, Alleluja

jako brata umiłowanego. Takim jest on 
zwłaszcza dla mnie, ileż więcej dla ciebie 
zarówno w doczesności, jak i w Panu. 
Jeśli więc się poczuwasz do łączności ze 
mną, przyjmij go jak mnie.



do naszej parafii, a także tym parafianom, 
którzy tego jeszcze nie zrobili, polecamy, 
by skorzystali z formularzy dostępnych 
z tyłu kościoła (St Ignatius Parish – Pa-
rishioner Registration Form) i dokonali 
zapisu do wspólnoty parafialnej.

Nowo przybyłym

Kolekta w poprzednią niedzielę wyniosła 
£3,262.34 Wszystkim serdecznie dzięku-
jemy za złożone ofiary.

Kolekta

przybyłych do naszego kościoła i na-
szej wspólnoty parafialnej! Parafia 
św. Ignacego to miejsce, gdzie spoty-
kają się różne wspólnoty językowe.  
Życzymy wszystkim dobrej niedzieli i bło-
gosławionego tygodnia.

Witamy wszystkich

po polsku: w każdą niedzielę
13:30 – Msza z udziałem dzieci 
19:30 – Msza wieczorna
po angielsku: codziennie o 10:00 i 18:30 
w niedzielę: (sobota 19:00) 8:00; 10:00; 
11:30; 18:00

Msze święte

po polsku: w każdą niedzielę 
12:45–13:15 
18:45–19:30
Istnieje możliwość umówienia się na  
spowiedź indywidualnie.

Spowiedź

Wspólnota u Przyjaciela
zaprasza w poniedziałek 09.09 o godz. 
19:30 na spotkanie modlitewne, które od-
będzie się w domu parafialnym.

Rada duszpasterstwa
odbędzie się we wtorek 10.09. o godz. 
19:00. Wszelkie sugestie są mile widziane, 
można je przekazywać drogą elektronicz-
ną bądź bezpośrednio do duszpasterzy. 

RCIA
Osoby dorosłe, które chciałyby przygoto-
wać się do chrztu lub bierzmowania pro-
szone są o zostawienie swoich danych 
kontaktowych w zakrystii. Kurs rozpocz-
nie się w połowie września. 

Spotkanie ministrantów
ministranci będa mięli swoje spotkanie 
w sobotę 21.09 o godz. 13:15 w kościele. 
Zapraszamy ministrantów i kandydatów. 

Dzień skupienia i  
Weekend na dobry początek
Po raz kolejny chcemy Was zaprosić na  
wyjątkowy weekend rozpoczynający 
nowy rok duszpasterski. W sobotę 14.09 
zapraszamy na popołudnie ze Wspól-
notą u Przyjaciela. Tego dnia upłynie 
dokładnie rok od rozpoczęcia Semina-
rium Odnowy Wiary. Zapraszamy do 
świętowania, modlitwy, konferencji i 
spędzenia wspólnie czasu. Spotkanie 
rozpoczniemy o godz. 12:30 posiłkiem. 
Zapisy: stignatiuspl@gmail.com lub te-
lefonicznie u p. Marzeny: 07850577267, 
koszt posiłku £5. W niedzielę 15.09 za-
praszamy na Msze św. o godz. 13:30, w 
czasie której będzie posługiwała diako-
nia Muzyczna Wspólnoty Miłosierdzia 
z Croydon. Po Mszy św. zapraszamy 
na spotkanie do ogrodu. Przekąski  
i drobne potrawy oraz napoje na wspól-
ny stół można zgłaszać do p. Anity tel.: 
07729052828. Mamy nadzieję, że te wy-
darzenia dobrze wprowadzą nas w nowy 
rok duszpasterski.

poniedziałek 9:00–10:30
piątek 17:45–18:45
Intencje mszalne można zamawiać po 
każdej Mszy św.   

Kancelaria parafialna
Kancelaria parafialna
Od nowego roku sprawy kancelaryj-
ne takie jak: wszelkie zaświadczenia, 
formularze do szkół, sprawy związane  
z sakramentami (chrzest, ślub), itp. 
będą obsługiwane w domu parafialnym  
w poniedziałki od 9:00 do 10:30 i w piąt-
ki od 17:45 do 18:45. W związku z tym, 
po Mszach św. niedzielnych istnieje 
możliwość jedynie zamówienia intencji 
mszalnych oraz wypełnienia formula-
rza zgłoszeniowego przed spotkaniem  
w kancelarii.

Chrzty
Zwyczajnym terminem chrztu dzieci 
w naszej parafii jest pierwsza i trzecia 
niedziela miesiąca w ciągu całego roku. 
Wyjątek stanowi okres Wielkiego Postu, 
kiedy nie udzielamy chrztu. Wszystkie 
informacje dotyczące sakramentów w 
naszym duszpasterstwie można znaleźć 
na naszej stronie internetowej: 
www.stignatius.pl/sakramenty

Kurs przedmałżeński
W roku 2019/2020 odbędzie się jedna edy-
cja kursu przedmałżeńskiego w języku 
polskim. Kurs rozpoczniemy się w ostat-
nią niedzielę stycznia (26.01.2020), będzie 
to 6 spotkań po 3 godz. w niedzielę od godz. 
10.00 do 13.00. Kurs odbędzie się, jeśli 
zapiszą się na niego przynajmniej 4 pary, 
prowadzony jest metodą warsztatową.

Season of Creation

Czas Stworzenia

Papież Franciszek ogłaszając w całym 
Kościele „Czas Stworzenia” zwraca naszą 
uwagę na istotny problem degradacji 
naszego świata. Wielkie rzeczy zaczynają 
się od małych kroków. Nie ocalimy ziemi 
nie zmieniając naszych przyzwyczajeń. 
W dużej mierze chodzi o nasze przyzwy-
czajenia konsumenckie - to, co kupuje-
my, czego potrzebujemy i jak wyrzucamy 
śmieci jest niezmiernie ważne. Gdyby 
każdy z nas przychodzących na Stamford 
Hill w nadchodzącym tygodniu zrezygno-
wał z kupowania napoju czy wody w pla-
stikowych butelkach, to pewnie na nasze 
wysypiska i do naszych sortowni śmieci 
trafiłby o jeden kontener plastiku mniej. 
To robi różnicę! Pomocną listę 120 rzeczy, 
które każdy z nas może zrobić w domu 
z rodziną, można znaleźć na stronie:  

simplicite.pl/120-sposobow-bardziej-
-ekologiczne-zycie/

Może nie jest ważne, żeby od jutra wpro-
wadzić wszystkie 120 sposobów na to, 
by być bardziej eko, ale wybór 10 naj-
łatwiejszych może zmienić i rozpocząć  
nasze myślenie o ekologii. Ucząc siebie i 
dzieci, a może dzieci mogą nas nauczyć 
w tej kwestii więcej niż nam się wydaje, 
rzeczywiście możemy zmieniać nasze 
myślenie o Stworzeniu. Zmiana myśle-
nia to nawrócenie. Nawrócenie, które 
dostrzeże stworzenie, to zawsze nawró-
cenie, które wyraźniej widzi Tego, który 
nam je dał, samego Boga. 

o. Mateusz Konopiński SJ 


