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Słuchaj #bo#On#Ci#odpowie

XXVII Niedziela Zwykła, Rok C

LITURGIA SŁOWA

Pierwsze Czytanie (Ha 1, 2-3;2,2-4)
Jak długo, Panie, mam wzywać pomocy – a 
Ty nie wysłuchujesz? Wołam do Ciebie: Na 
pomoc! – a Ty nie wysłuchujesz. Dlacze-
go ukazujesz mi niegodziwość i przyglą-
dasz się nieszczęściu? Oto ucisk i przemoc 
przede mną, powstają spory, wybuchają 
waśnie. I odpowiedział Pan tymi słowami: 
Zapisz widzenie, na tablicach wyryj, by 
można było łatwo je odczytać. Jest to wi-
dzenie na czas oznaczony, lecz wypełnienie 
jego niechybnie nastąpi; a jeśli się opóźnia, 
ty go oczekuj, bo w krótkim czasie przyjdzie 
niezawodnie. Oto zginie ten, co jest ducha 
nieprawego, a sprawiedliwy żyć będzie 
dzięki swej wierności.

Drugie czytanie  (2Tm 1, 6-8.13-14)
Najdroższy: Przypominam ci, abyś roz-
palił na nowo charyzmat Boży, który jest 
w tobie od nałożenia moich rąk. Albo-
wiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale 
mocy i miłości oraz trzeźwego myślenia. 
Nie wstydź się zatem świadectwa Pana 
naszego ani mnie, Jego więźnia, lecz 
weź udział w trudach i przeciwnościach 
znoszonych dla Ewangelii mocą Bożą! 
Zdrowe zasady, które posłyszałeś ode 
mnie, zachowaj jako wzorzec w wierze 
i miłości w Chrystusie Jezusie. Dobrego 
depozytu strzeż z pomocą Ducha Święte-
go, który w nas mieszka.

Ewangelia (Łk 17, 5-10) 
Apostołowie prosili Pana: «Dodaj nam 
wiary». Pan rzekł: Gdybyście mieli wiarę 
jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście 
tej morwie: „Wyrwij się z korzeniem i 
przesadź się w morze”, a byłaby wam po-
słuszna. Kto z was, mając sługę, który orze 
lub pasie, powie mu, gdy on wróci z pola: 
„Pójdź zaraz i siądź do stołu”? Czy nie po-
wie mu raczej: „Przygotuj mi wieczerzę, 
przepasz się i usługuj mi, aż zjem i napiję 
się, a potem ty będziesz jadł i pił”? Czy oka-
zuje wdzięczność słudze za to, że wykonał 
to, co mu polecono? Tak i wy, gdy uczynicie 
wszystko, co wam polecono, mówcie: „Słu-
dzy nieużyteczni jesteśmy; wykonaliśmy 
to, co powinniśmy wykonać”.

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Słowo Pana trwa na wieki. Właśnie to słowo 
ogłoszono wam jako Dobrą Nowinę.

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Psalm: Ps 95

Słysząc głos Pana, serc nie  zatwardzajcie

Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy Panu, 
wznośmy okrzyki ku chwale Opoki naszego 
zbawienia.
Stańmy przed obliczem Jego z uwielbieniem, 
z weselem śpiewajmy Mu pieśni.

Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie

Przyjdźcie, uwielbiajmy Go, padając na twarze, 
klęknijmy przed Panem, który nas stworzył.
Albowiem On jest naszym Bogiem, 
a my ludem Jego pastwiska i owcami w 
Jego ręku.

Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie

Obyście dzisiaj usłyszeli głos Jego:
Niech nie twardnieją wasze serca jak w Meriba,
jak na pustyni w dniu Massa,
gdzie Mnie kusili wasi ojcowie, 
doświadczali Mnie, choć widzieli moje dzieła. 



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 
£ 2,856.64 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

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

Kancelaria parafialna

Kurs przedmałżeński
W roku 2019/2020 odbędzie się jedna edy-
cja kursu przedmałżeńskiego w języku 
polskim. Kurs rozpoczniemy w ostatnią 
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.

Ochrzczeni  
i posłani

Papież Franciszek przyzwyczaił nas 
do niestandardowych inicjatyw i próśb. 
Przez ostatni miesiąc prosił nas byśmy 
zajrzeli głęboko do naszych serc, byśmy 
byli bardziej refleksyjnymi i troskliwy-
mi mieszkańcami naszego „Wspólnego 
Domu” - Ziemi. Dziś rozpoczynamy 
Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny, który 
Franciszek zatytułował: „Ochrzczeni i po-
słani”.  W chwili chrztu świętego stajemy 
się częścią Kościoła, który cały czas chce 
mówić o Jezusie Zmartwychwstałym. To 
pierwsza i podstawowa misja każdej pa-
rafii, każdej wspólnoty, a co za tym idzie 
każdej rodziny i każdego z nas. Chrzest 
daje nam siłę i zdolności, których z sami 
z siebie mieć nie możemy do tego, aby 
głosić Jezusa. Przez całe wieki, ale także 
i dziś w Kościele mamy wspaniałe przy-
kłady radykalnych i wielkich misjonarzy, 
którzy zostawiając swój kraj, rodzinę, 
oddają się na służbę głoszenia Dobrej 
Nowiny. Być może i w kimś z nas jest 
takie pragnienie! Papież zachęca abyśmy 
nie tylko zwracali uwagę na takie wielkie 
wyzwania, które rodzą się w naszych ser-
cach, ale byśmy również zwrócili uwagę 
na to że jesteśmy misjonarzami - ludźmi 
posłanymi do ludzi w naszym najbliż-
szym otoczeniu. To w naszej codzienno-
ści i wśród naszych znajomych możemy 
objawiać dobroć Pana Boga, Jego troskę 
o nas i o cały świat, tym samym przez 
świadectwo, słowo i postawę możemy 
napędzać olbrzymie koła misji Kościoła. 
Nasza ofiarność na dzieła misyjne, mo-
dlitewna  i każde wsparcie finansowe 
jest również nieodzowne. To w dobroci 
naszego serca i w hojności naszego życia 
możemy współtworzyć Misje Kościoła. 

o. Mateusz Konopiński SJ 

07 października (poniedziałek): Wsp. 
Najświętszej Maryi Panny Różańćowej
09 października (środa): św. Dionizego, 
biskupa i Towarzyszy;
św. Jana Leonardiego, prezbitera 
11 października (piątek): św. Jana XXIII, 
papieża
12 października (sobota): bł. Jana Beyzy-
ma, prezbitera

Kalendarz liturgiczny

Zmiana tajemnic różańca
odbędzie się w dzisiejszą niedzielę po 
Mszy św. wieczornej. Zapraszamy.

Wspólnota u Przyjaciela

zaprasza w poniedziałek 07.10 o godz. 
19:30 na spotkanie modlitewne, które od-
będzie się w domu parafialnym.

Rada duszpasterstwa
odbędzie się we wtorek 08.10. o godz. 
19:00. Wszelkie sugestie są mile widziane, 
można je przekazywać drogą elektronicz-
ną bądź bezpośrednio do duszpasterzy. 

Spotkanie lektorów
odbędzie się w środę 09.10 o godz. 19:30 
w domu parafialnym. Zapraszamy lekto-
rów i kandydatów.

EU Settled Status
PEEC Family Centre oferuje bezpłatną 
pomoc w aplikacji o Status Osiedlonego 
(EU Settled Status) dla rezydentów Harin-
gey. Osoby zainteresowane zapraszamy 
do Kancelarii Parafialnej w poniedzialek 
07.10 i 14.10 w godz. 9:00-12:00 oraz w  
piątek 11.10 i 18.10 w godz. 18:00-20:00

CZYTANIA NA NASTĘPNĄ NIEDZIELĘ

XXVIII Niedziela Zwykła – Rok C
 
Pierwsze czytanie: 2Krl 5, 14-17
Psalm: Ps 98 
Drugie czytanie: 2 Tym 2, 8-13
Ewangelia: Łk 17, 11-19

Zachęcam wszystkich, abyśmy w tym 
nadchodzącym miesiącu mieli wrażliwe 
zmysły wewnętrzne i zewnętrzne, aby 
każdy kto szuka świadka Jezusa mógł go 
spotkać w nas, abyśmy wspierali tych, 
którzy ofiarowali całe swoje życie Misji 
Ewangelii. To nie powinien być nasz 
obowiązek, ale prośmy Pana, by pobu-
dził nasze serca, żeby stało się to naszym 
pragnieniem.


