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Pan staje w obronie wierzących. Jego 
gotowość do tego, aby stanąć po naszej 
stronie jest natychmiastowa i nie ulega 
wątpliwości. Czy jestem gotowy przyjąć 
Jego pomoc?

W OBRONIE

Liturgia Słowa
Pierwsze Czytanie (Wj 17, 8-13)
Amalekici przybyli, aby walczyć z Izraelitami 
w Refidim. Mojżesz powiedział wtedy do Jo-
zuego: «Wybierz sobie mężów i wyruszysz z 
nimi na walkę z Amalekitami. Ja jutro stanę 
na szczycie góry z laską Boga w ręku». Jozue 
spełnił polecenie Mojżesza i wyruszył do wal-
ki z Amalekitami. Mojżesz, Aaron i Chur wy-
szli na szczyt góry. Jak długo Mojżesz trzymał 
ręce podniesione do góry, Izrael miał prze-
wagę. Gdy zaś ręce opuszczał, miał przewa-
gę Amalekita. Gdy ręce Mojżesza zdrętwiały, 
wzięli kamień i położyli pod niego, i usiadł 
na nim. Aaron i Chur podparli zaś jego ręce, 
jeden z tej, a drugi z tamtej strony. W ten spo-
sób aż do zachodu słońca były jego ręce stale 
wzniesione wysoko. I tak zdołał Jozue poko-
nać Amalekitów i ich lud ostrzem miecza.

Czytania na następną niedzielę
Trzydziesta Niedziela Zwykła, Rok C
Pierwsze czytanie: Syr 35, 12-14. 16-18
Psalm: Ps 34
Drugie czytanie: 2 Tm 4, 6 - 9. 16-18
Ewangelia: Łk 18, 9-14

Ewangelia (Łk 18, 1-8) 

Jezus odpowiedział swoim uczniom przy-
powieść o tym, że zawsze powinni modlić 
się i nie ustawać: «W pewnym mieście żył 
sędzia, który Boga się nie bał i nie liczył się 
z ludźmi. W tym samym mieście żyła wdo-
wa, która przychodziła do niego z prośbą: 
„Obroń mnie przed moim przeciwnikiem”. 
Przez pewien czas nie chciał; lecz potem 
rzekł do siebie: „Chociaż Boga się nie boję 
ani z ludźmi się nie liczę, to jednak, ponie-
waż naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę 
ją w obronę, żeby nie przychodziła bez 
końca i nie zadręczała mnie”». I Pan do-
dał: «Słuchajcie, co ten niesprawiedliwy 
sędzia mówi. A Bóg, czyż nie weźmie w 
obronę swoich wybranych, którzy dniem i 
nocą wołają do Niego, i czy będzie zwlekał 
w ich sprawie? Powiadam wam, że pręd-
ko weźmie ich w obronę. Czy jednak Syn 
Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy 
przyjdzie?»

Drugie czytanie  (2 Tm 3, 14-4, 2)
Najdroższy: Trwaj w tym, czego się na-
uczyłeś i co ci zawierzono, bo wiesz, od 
kogo się nauczyłeś. Od lat bowiem nie-
mowlęcych znasz Pisma święte, które 
mogą cię nauczyć mądrości wiodącej ku 
zbawieniu przez wiarę w Chrystusie Jezu-
sie. Wszelkie Pismo od Boga jest natchnio-
ne i pożyteczne do nauczania, do przeko-
nywania, do poprawiania, do kształcenia 
w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był 
doskonały, przysposobiony do każdego 
dobrego czynu. Zaklinam cię wobec Boga 
i Chrystusa Jezusa, który będzie sądził ży-
wych i umarłych, i na Jego pojawienie się, 
i na Jego królestwo: głoś naukę, nastawaj w 
porę, nie w porę, w razie potrzeby wykaż 
błąd, poucz, podnieś na duchu z całą cier-
pliwością, ilekroć nauczasz.

Alleluja, Alleluja, Alleluja
Żywe jest słowo Boże i skuteczne,
zdolne osądzić pragnienia i myśli serca.
Alleluja, Alleluja, Alleluja

Ps 121
Ref: Naszą pomocą jest nasz Pan i Stwórca.



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 £997,72 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

róża różańca 
Rodziców za Dzieci będzie miała Mszę świętą  
w Małej Kaplicy w czwartek 20.10 o godz. 19.30. 
W tym miesiącu w sposób szczególny chcemy 
zaprosić małżeństwa, które starają się o potom-
stwo, aby wspólnie modlić się o dar nowego życia. 

Kalendarz liturgiczny
17 października (poniedziałek):
Wsp. św. Ignacego Antiocheńskiego, bp i męczennika
18 października (wtorek):
Święto św. Łukasza Ewangelisty
19 października (środa) u jezuitów:
Wsp. św. męczenników Jana de Brebeufa i Tow.
22 października (sobota):
Wsp. św. Jana Pawła II 

Msze święte po polsku 
w każdą niedzielę:

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

20.10 19:30 – Msza Róży rodziców za dzieci

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

Każdy z nas doświadczył niesprawiedliwości, braku akceptacji, poniżenia. Każdy z nas był w 
sytuacji, kiedy potrzebował obrony czy wstawiennictwa. Sądzę, że to cos pięknego, że Ewan-
gelia, która opisuje historię wdowy, prawdopodobnie opisuje sytuację każdego z nas. Często 
prosimy o pomoc, wstawiennictwo, naprzykrzamy się ludziom, bo nie widzimy innych możli-
wości, aby przetrwać. Dla Jezusa jest to sytuacja znana, zwraca naszą uwagę na nie poddawanie 
się zwątpieniu. To właśnie naprzykrzanie się sędziemu powoduje przemianę jego serca, a w 
konsekwencji pozwala mu stanąć w obronie tej kobiety.

Czy podobnie jest z Panem Bogiem? Okazuje się, że niekoniecznie. Panu Bogu nie trzeba się 
naprzykrzać! Pan Bóg, jak mówi Ewangelista „prędko bierze w obronę”. Wiara w Bożą obec-
ność i fakt, że On może przemieniać nasze życie powoduje natychmiastowe doświadczenie Jego 
obecności i działania. Pytanie jakie rodzi się w mojej głowie, to pytanie o moją wiarę: czy rze-
czywiście wierzę, że Bóg może przemienić moje życie i czy jestem gotowy na Jego interwencję?

„wspólnota u przyjaciela”  
w poniedziałek (17.10) o godz. 19:30, rozważanie 
Słowa i modlitwa w Domu Parafialnym.

o. Mateusz Konopiński 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 będą odbywać 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 będą prowadzone w refek-
tarzu 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. Realizacja zdjęć planowana jest w 
sobotę 5.11 zapraszamy! 

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

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. 

dziękujemy
za pomoc w sprzątaniu kościoła tym, którzy  
w miniony piątek brali w nim udział. Zaprasza-
my do udziału w tej posłudze dla naszej Wspól-
noty Parafialnej. Najbliższe sprzątanie 11.11. 
Wszyscy jesteście mile widziani.


