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Kiedy uświadamiamy sobie, że Bóg służy czło-
wiekowi, to wydaje się to nieprawdopodob-
ne. Jednak sama świadomość nic nam nie daje.  
Dopiero pokochanie Boga służącemu człowie-
kowi przemienia nasze serca i buduje w nas du-
cha służby. 

SŁUŻBA

Liturgia Słowa
Pierwsze Czytanie (Am 8, 4-7)
Słuchajcie tego wy, którzy gnębicie ubogiego 
i bezrolnego pozostawiacie bez pracy, którzy 
mówicie: «Kiedyż minie nów księżyca, byśmy 
mogli sprzedawać zboże? Kiedyż szabat, by-
śmy mogli otworzyć spichlerz? A będziemy 
zmniejszać efę, powiększać sykl i wagę pod-
stępnie fałszować. Będziemy kupować bied-
nego za srebro, a ubogiego za parę sandałów i 
plewy pszenicy będziemy sprzedawać». Przy-
siągł Pan na dumę Jakuba: «Nie zapomnę ni-
gdy wszystkich ich uczynków».

Czytania na następną niedzielę
Dwudziesta Szósta Niedziela Zwykła, Rok C
Pierwsze czytanie:Am 6, 1a. 4-7
Psalm: Ps 146
Drugie czytanie: 1 Tm 6, 11-16
Ewangelia:Łk 16, 19-31

Ewangelia (Łk 16, 10-13) 
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Kto 
w drobnej rzeczy jest wierny, ten i w wiel-
kiej będzie wierny; a kto w drobnej rzeczy 
jest nieuczciwy, ten i w wielkiej nieuczciwy 
będzie. Jeśli więc w zarządzie niegodziwą 
mamoną nie okazaliście się wierni, praw-
dziwe dobro kto wam powierzy? Jeśli w 
zarządzie cudzym dobrem nie okazaliście 
się wierni, kto wam da wasze? Żaden sługa 
nie może dwom panom służyć. Gdyż albo 
jednego będzie nienawidził, a drugiego mi-
łował; albo z tamtym będzie trzymał, a tym 
wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i ma-
monie”».

Drugie czytanie  (1 Tm 2, 1-8)
Zalecam przede wszystkim, by prośby, mo-
dlitwy, wspólne błagania, dziękczynienia 
odprawiane były za wszystkich ludzi: za 
królów i za wszystkich sprawujących wła-
dzę, abyśmy mogli prowadzić życie ciche 

Ps 113
Ref: Pana pochwalcie, On dźwiga biednego.

Chwalcie słudzy Pańscy, 
chwalcie imię Pana.
Niech imię Pana będzie błogosławione, 
teraz i na wieki.

Ref: Pana pochwalcie, On dźwiga biednego.

Pan jest wywyższony nad wszystkie ludy, 
ponad niebiosa sięga Jego chwała.
Kto jest jak nasz Pan Bóg, †
i co ma siedzibę w górze, 
i w dół spogląda na niebo i na ziemię.

Ref: Pana pochwalcie, On dźwiga biednego.

Podnosi z prochu nędzarza 
i dźwiga z gnoju ubogiego,
by go posadzić wśród książąt, 
wśród książąt swojego ludu.

Ref: Pana pochwalcie, On dźwiga biednego.

Alleluja, Alleluja, Alleluja
Jezus Chrystus, będąc bogaty, dla was stał się 
ubogim, aby was swoim ubóstwem ubogacić.
Alleluja, Alleluja, Alleluja

i spokojne z całą pobożnością i godnością. 
Jest to bowiem rzecz dobra i miła w oczach 
Zbawiciela naszego, Boga, który pragnie, by 
wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do 
poznania prawdy. Albowiem jeden jest Bóg, 
jeden też pośrednik między Bogiem a ludź-
mi, człowiek, Chrystus Jezus, który wydał 
siebie samego na okup za wszystkich jako 
świadectwo we właściwym czasie. Ze wzglę-
du na nie ja zostałem ustanowiony głosicie-
lem i apostołem – mówię prawdę, nie kłamię 
– nauczycielem pogan w wierze i prawdzie.
Chcę więc, by mężczyźni modlili się na każ-
dym miejscu, podnosząc ręce czyste bez 
gniewu i sporu.



Odwiedziny chorych w każdy  
I piątek miesiąca. Jest to dla nich możliwość 
spowiedzi i przyjęcia Komunii świętej. Zaintere-
sowanych prosimy o kontakt. Jeśli jest taka po-
trzeba, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu 
odwiedzamy również chorych w szpitalu.

Witamy wszystkich przybyłych 
do naszego kościoła i do naszej wspólnoty 
parafialnej! Parafia św. Ignacego, to mie-
jsce, 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

Nowo przybyli  do naszej parafii,  
a także ci parafianie, 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.

Kolekta w poprzednią niedzielę 
wyniosła £888,35, wszystkim serdecznie dzię-
kujemy za złożone ofiary.

Kancelaria parafialna
czwartek 9:00 - 10:30
piątek 19:30 - 20:30

Intencje mszalne i formularze zgłoszeniowe przed 
spotkaniem w kancelarii po każdej Mszy św.  

Spowiedź po polsku
w niedzielę: 12:45–13:15 i 18:15–19:15

Kalendarz liturgiczny
20 września (wtorek) u jezutów:
Wsp. św. Męczenników Andrzeja Kim Taegon SJ 
i Towarzyszy 
21 września (środa):
Święto św. Mateusza Apostoła
23 września (piątek):
Wsp. św. o Pio z Pietrelciny

Msze święte po polsku 
w każdą niedzielę:

13:30 – Msza z udziałem dzieci 
19:30 – Msza wieczorna

adoracja Najświętszego Sakramentu  
w każdy piątek Jubileuszowego Roku Miłosierdzia 
w naszym kościele od 10:30 do 20:00, z  przerwą 
na Mszę św. o 18:30. W przedsionku kościoła 
można się wpisać na listę czuwania. Zapraszamy do 
zaangażowania się w tę formę modlitwy.

przyjdź i zobacz to tytuł pierwszego spotkania programu RCIA, który przygo-
towuje dorosłych do chrztu. Pierwsze spotkanie odbędzie się 24 września o godz. 10.45 w domu 
prafilanym. Prosimy przekazać tę informację wszystkim, którzy mogą być nią zainteresowani. 
Program kończy się chrztem w Wigilę Paschalną (16.04.2017), prowadzony jest w języku angiel-
skim, a odpowiedzialnym za niego jest o. Michael Bossy SJ, kontakt tel. 020 8800 2121.

wspólna koronka 
W niedziele Roku Miłosierdzia, około godziny 19:10 
będzie możliwość wspólnej modlitwy Koronką do 
Miłosierdza Bożego.

kurs przedmałżeński
rozpocznie się w niedzielę 9.10 od godz. 9.00 
do 12.00. Będzie on prowadzony metodą 
warszatową przez 7 kolejnych niedziel. Zapisy  
i więcej informacji u animatorów: Katarzyny i 
Jakuba Chrobasików (tel: 07403402400) oraz  
u duszpasterza.

POMOC PRAWNA Możliwość uzyskania pomocy prawnej w sprawach mieszka-
niowych, finansowych i związanych z zatrudnieniem oraz wszystkich innych, możliwa jest w 
każdy poniedziałek od godziny 10.00 – 11.00 pod numererm telefonu 02032870344. Pomoc 
jest bezpłatna.

pomoc bezdomnym Szukamy wolontariuszy, którzy podjęliyby się odpowie-
dzialności za przygotowanie i prowadzenie programu „zup dla bezdomnych” w poniedziałki. Przyj-
mujemy także odzież dla bezdomnych, którą można przynosić na portiernię domu parafialnego z 
podpisem: „FOR HOMELESS”. Szczególnie potrzebne są: odzież zimowa, buty, koce oraz nowa bieli-
zna i nowe skarpety. Prosimy zadbać, by odzież była czysta i gotowa do użytku.

Jezus zaczął swoją publiczną działalność od wesela w Kanie Galilejskiej. Zaczął ją od cudu 
radości: przemienił wodę w wino. Można powiedzieć, że radość jest jedną z podstawowych 
wartości chrześcijaństwa. Z radości i miłości Bóg stwarza świat, z radością i miłością dokonuje 
się cud Bożego Narodzenia, i choć potrzebna była męka Naszego Pana, to prowadzi ona do 
radości Zmartwychwstania i Zesłania Ducha Świętego, które to otwierają nam bramy nieba. W 
dzisiejszej Ewangelii usłyszymy o służbie. Służba  drugiemu człowiekowi, służba Bogu jest za-
wsze zadaniem - misją, które stoją przed nami i wzywają nas do większego wysiłku, do jeszcze 
większej rezygnacji z siebie, do akceptacji i bliskich relacji z naszymi braćmi i siostrami w po-
trzebie. Gdy Jezus mówi, że nie można służyć jednocześnie Bogu i mamonie, to mówi o pełni 
radości. „Pieniądze szczęścia nie dają”, pieniądze nie dadzą nam takiej radość, jaka możliwa jest 
przy wspólnych spotkaniach, przy świętowaniu, przy dzieleniu się własnym doświadczeniem. 
Zapraszając do naszego duszpasterstwa zespół Deus Meus, myśleliśmy o tym, jak możemy z 
Wami świętować. Jak możemy się z Wami spotkać i ucieszyć tym, że niemal każdego dnia na 
Stmaford Hill, przy kościele św. Ignacego spotykają się Polacy. Myśleliśmy o Was, którzy szu-
kacie Boga i bezpiecznej przestrzeni do dzielenia się swoim życiem i wiarą; którzy odkrywacie 
swoje miejsce w Kościele. Jesteśmy dumni, że jako jezuici możemy Wam w tej drodze towa-
rzyszyć. Jesteśmy dumni, że Pan Bóg obdarował nas wspólnotą pełną energii, zapału, radości i 
wiary! Dziękując za Waszą obecność chcemy razem z Wami rozpocząć ten rok duszpasterski.
Życzymy aby przyniósł on jeszcze więcej radości niż ten poprzedni, byśmy byli coraz bardziej 
zintegrowaną wspólnotą wrażliwą na potrzeby innych, wrażliwą na zadania powierzone nam 
przez samego Jezusa Chrystusa. 

modlitwa uwielbienia
W poniedziałek o godz. 19.30 zapraszamy na spo-
tkanie modlitewne Wspólnoty u Przyjaciela wraz z 
zespołem Deus Meus.  

słuchaj, idź, głoś!
Książeczki dla dzieci są rozdawane po Mszach świętych. W każdą następną niedzielę będą roz-
dawane naklejki wyjaśniające treść roku duszpasterskiego. Tę książeczkę powinno mieć każde 
dziecko przygotowujące się do I Komunii św. 

manresa to propozycja spotkań dla osób 
zainteresowanych duchowością ignacjąńską. 
Roznawanie życia i duchowości patrona naszej 
parafii św. Ignacego z Loyoli może być pomocą 
w przeżywaniu codzienności lub w przygotowa-lub w przygotowa-
niu do rekolekcji ignacjańskich. Najbliższe spo-
tkania prowadzone przez o. Bogdana będą odby-
wały się w środy (21.09/5.10/19.10/9.11) o godz. 
20.00 w Domu Parafilanym.


