
Dwudziesta Ósma Niedziela Zwykła, rok c 

DUSZPASTERSTWO POLSKIE: 27 High Road, London N15 6ND;  
o. Mateusz Konopiński SJ, o. Bogdan Leśniak SJ, tel.: 07542873055

facebook.com/stignatiusplstignatiuspl@gmail.com, www.stignatius.pl,

9 października
2016

Nie lękaj się, bo Bóg jest z tobą. On 
nigdy z ciebie nie rezygnuje. Pozostaje 
Ojcem w każdej sytuacji i wobec każdego 
człowieka.
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Liturgia Słowa
Pierwsze Czytanie (2Krl 5, 14-17)
Wódz Syryjski Naaman, który był trędowaty, 
zanurzył się siedem razy w Jordanie, według 
słowa proroka elizeusza, a ciało jego na po-
wrót stało się jak ciało małego dziecka i został 
oczyszczony. Wtedy wrócił do męża Bożego z 
całym orszakiem, wszedł i stanął przed nim, 
mówiąc: «Oto przekonałem się, że na całej 
ziemi nie ma Boga poza Izraelem. A teraz 
zechciej przyjąć dar wdzięczności od twego 
sługi». On zaś odpowiedział: «Na życie Pana, 
przed którego obliczem stoję, nie wezmę!» 
Tamten nalegał na niego, aby przyjął, lecz on 
odmówił. Wtedy Naaman rzekł: «Jeśli już nie 
chcesz, to niechże dadzą twemu słudze tyle 
ziemi, ile para mułów unieść może, ponieważ 
odtąd twój sługa nie będzie składał ofiary ca-
łopalnej ani ofiary krwawej innym bogom, 
jak tylko Panu».

Czytania na następną niedzielę
Dwudziesta Dziewiąta Niedziela Zwykła, Rok C
Pierwsze czytanie: Wj 17, 8-13
Psalm: Ps 121
Drugie czytanie: 2 Tm 3, 14 - 4, 2
Ewangelia: Łk 18, 1-8

Ewangelia (Łk 17, 11-19) 
Stało się, że Jezus zmierzając do Jerozoli-
my przechodził przez pogranicze Samarii 
i Galilei. Gdy wchodzili do pewnej wsi, 
wyszło naprzeciw Niego dziesięciu trędo-
watych. Zatrzymali się z daleka i głośno 
zawołali: «Jezusie, Mistrzu, ulituj się nad 
nami». Na ich widok rzekł do nich: «Idź-
cie, pokażcie się kapłanom». A gdy szli, 
zostali oczyszczeni. Wtedy jeden z nich 
widząc, że jest uzdrowiony, wrócił chwaląc 
Boga donośnym głosem, upadł na twarz 
do nóg Jego i dziękował Mu. A był to Sa-
marytanin. Jezus zaś rzekł: «Czy nie dzie-
sięciu zostało oczyszczonych? Gdzie jest 
dziewięciu? Żaden się nie znalazł, który by 
wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cu-
dzoziemiec». Do niego zaś rzekł: «Wstań, 
idź, twoja wiara cię uzdrowiła».

Drugie czytanie  (2 Tm 2, 8-13)
Najmilszy: Pamiętaj na Jezusa Chrystusa, 
potomka Dawida. On według Ewangelii mo-
jej powstał z martwych. Dla niej znoszę nie-

Alleluja, Alleluja, Alleluja
Za wszystko dziękujcie Bogu,
taka jest bowiem wola Boża względem was  
w Jezusie Chrystusie.
Alleluja, Alleluja, Alleluja

Ps 98
Ref: Pan Bóg okazał ludom swe zbawienie.
Śpiewajcie Panu pieśń nową,
albowiem uczynił cuda.
Zwycięstwo Mu zgotowała Jego prawica
i święte ramię Jego.
Ref: Pan Bóg okazał ludom swe zbawienie.
Pan okazał swoje zbawienie,
na oczach pogan objawił swoją sprawiedliwość.
Wspomniał na dobroć i na wierność swoją 
dla domu Izraela.
Ref: Pan Bóg okazał ludom swe zbawienie.
Ujrzały wszystkie krańce ziemi 
zbawienie Boga naszego.
Wołaj z radości na cześć Pana, cała ziemio,
cieszcie się i weselcie, i grajcie.
Ref: Pan Bóg okazał ludom swe zbawienie.

dolę aż do więzów jak złoczyńca; ale słowo 
Boże nie uległo skrępowaniu. Dlatego zno-
szę wszystko przez wzgląd na wybranych, 
aby i oni dostąpili zbawienia w Chrystusie 
Jezusie razem z wieczną chwałą. Nauka to 
zasługująca na wiarę: Jeżeliśmy bowiem z 
Nim współumarli, wespół z Nim i żyć bę-
dziemy. Jeśli trwamy w cierpliwości, we-
spół z Nim też królować będziemy. Jeśli 
się będziemy Go zapierali, to i On nas się 
zaprze. Jeśli my odmawiamy wierności, On 
wiary dochowuje, bo nie może się zaprzeć 
siebie samego.



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 £869,94 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
11 października (wtorek):
Wsp. św. Jana XXIII, papieża
12 października (środa):
Wsp. bł. Jana Beyzyma, jezuity
13 października (czwartek):
Uroczystość św. Edwarda Wyznawcy 
14 października (piątek) w Polsce:
Wsp. św. Małgorzaty Marii Alacoque 
15 października (sobota):
Wsp. św. Teresy od Jezusa, dziewicy i doktora Kościoła

Msze święte po polsku 
w każdą niedzielę:

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

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

sprzątanie kościoła
w piątek (14.10) po adoracji Najświętszego 
Sakramentu o godz. 20:00. Jako wspólnota Po-
laków jesteśmy odpowiedzialni za sprzątanie 
naszego kościoła. Zapraszamy do włączenia się 
w dbanie o wspólne dobro.

POMOC PRAWNA możliwa jest do 
uzyskania w każdy poniedziałek od godz.10.00 
– 11.00 pod numerem telefonu 02032870344. 
Pomoc jest bezpłatna.

Dzisiejsza Ewangelia mówi o dziesięciu trędowatych. Czym jest trąd? Jest to odrażająca choro-
ba, która wyłącza ludzi ze społeczeństwa. Jest ona bardzo trudna w leczeniu, łatwo się rozprze-
strzenia i objawia się gniciem ciała chorej osoby. Ponadto w czasach Jezusa trąd był wielkim 
wstydem, hańbą, izolacją i sprowadzał ludzi na marginesie życia społecznego. W ówczesnej 
kulturze rozumiano, że trąd jest skutkiem grzechu. 

Co zatem mówi dziś Pan Jezus do nas w tej perykopie? Myślę, że przede wszystkim chce nam 
pokazać, że trąd ciała symbolizuje chorobę duszy, którą wywołuje grzech. W opisanej przez 
Ewangelistę historii dochodzi do spotkania Jezusa z dziesięcioma trędowatymi. Wołają oni: 
„Jezusie, Mistrzu, ulituj się nad nami”. Trędowaci wiedzą, że Jezus potrafi czynić rzeczy po 
ludzku niemożliwe. Nie przeraża się żadną chorobą, a wręcz przeciwnie, wzrusza się na widok 
ludzkiej niedoli. Jezus daje nam odpowiedź, gdzie szukać uzdrowienia. On sam uzdrawia!

Miejscem uzdrawiania w Kościele jest sakrament pojednania. Każdy z nas, który doświadcza 
trądu duszy, niewoli grzechu, jest zaproszony przez samego Jezusa, aby przyjść i się pokazać. 
Ci, którzy skorzystają i uwierzą w moc tego sakramentu doświadczą uzdrowienia i mogą usły-
szeć Jezusowe słowa: „Wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła”. Jestem przekonany, że warto sko-
rzystać z tego zaproszenia w kończącym się Roku Miłosierdzia. A zatem nie bójmy się, gdyż 
Bóg jest z nami i nigdy z nas nie rezygnuje! On pragnie mieć nas zdrowych!

„wspólnota u przyjaciela”  
w poniedziałek (10.10) o godz. 19:30, rozważanie 
Słowa i modlitwa w Domu Parafialnym.

o. Bogdan Leśniak SJ

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.

sytuacja finansowa Polskie Duszpasterstwo stanowi połowę parafian  
St Ignatius na Stamford Hill. Wasz wkład w życie całej parafii począwszy od prostych rzeczy jak np. 
sprzątanie, przez życie sakramentalne, a kończąc na wspieraniu biednych i zaangażowanie w różne 
inicjatywy jest nie do ocenienia. Za wszystko jesteśmy Wam niezmiernie wdzięczni!
Kościół Katolicki w Anglii utrzymuje się jedynie z darowizn wiernych. Tak samo jest i w naszej para-
fii. Utrzymanie kościoła i domu prafialnego oraz prowadzenie duszpasterstwa jest finansowane tylko 
z Waszych ofiar. Z przykrością musimy zauważyć, że wkład finansowy Polskiej społeczności w tym 
wymiarze jest stosunkowo niewielki i często nie przekracza nawet 30% niedzielnej tacy. Wiemy, że 
każdy z Was ma swoją specyficzną sytuację finansową. Wiemy, że często są to sytuacje bardzo trudne. 
Niemniej za każdy gest, który poprawi naszą bieżącą sytuację będziemy Wam niezmiernie wdzięczni!

duszpasterze

integracyjne warsztaty tańca Jeśli chciałabyś odetchnąć od co-
dziennego zbiegania i adorować Naszego Pana i Stwórcę poprzez taniec, przyjdź i weź udział w 
warsztatach, które odbęda się w czwartki: 20.10, 27.10, 3.11, 10.11 i 24.11 godz. 19:00 do 21:00. 
Proszę przynieść ze sobą wygodne ubranie i buty! Zajęcia odbędą się w Refektarzu w Domu 
Parafialnym dla kobiet powyżej 18 roku życia. Jeśli masz jakieś pytania proszę o kontakt: Maria 
Szleszyńska 07856359835 nowinskam@yahoo.com.

klip muzyczny do piosenki Sztu-
ka wyboru, nagranie dziecięcych chórków dziś 
(9.10) po Mszy św. o 13.30. Realizacja zdjęć pla-
nowana jest w sobotę 5.11 zapraszamy! 

kartki wypominkowe są wyłożone z tyłu kościoła. Wypełnione karty 
wraz z ofiarą prosimy składać bezpośrednio w zakrystii. W uroczystość Wszystkich Świętych 
oraz w Dzień Zaduszny wszystkie Msze święte zostaną odprawione w intencji osób wymienio-
nych na kartach wypominkowych. Odczytanie wymienionych zmarłych 15 minut przed Mszą. 


