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Celebrując własne życie oddajemy 
Bogu chwałę. On, który nas stworzył, 
ukochał i za nas umarł pragnie naszego 
życia wiecznego, pragnie nas na zawsze. 

MOC ŻYCIA

Liturgia Słowa
Pierwsze Czytanie (2 Mch 7, 1-2. 9-14)
Zdarzyło się, że siedmiu braci razem z mat-
ką również zostało schwytanych. Bito ich 
biczami i rzemieniami, gdyż król chciał ich 
zmusić, aby skosztowali wieprzowiny zaka-
zanej przez Prawo. Jeden z nich, przemawia-
jąc w imieniu wszystkich, tak powiedział: 
«O co pragniesz zapytać i czego dowiedzieć 
się od nas? Jesteśmy bowiem gotowi raczej 
zginąć aniżeli przekroczyć ojczyste prawo».
Drugi zaś brat w chwili, gdy oddawał ostat-
nie tchnienie, powiedział: «Ty zbrodniarzu, 
odbierasz nam to obecne życie. Król świata 
jednak nas, którzy umieramy za Jego pra-
wo, wskrzesi i ożywi do życia wiecznego». 
Po nim był męczony trzeci. Na żądanie na-
tychmiast wysunął język, a ręce wyciągnął 
bez obawy i mężnie powiedział: «Z nieba je 
otrzymałem, ale dla Jego praw nimi gardzę, 
a spodziewam się, że od Niego ponownie je 
otrzymam». Nawet sam król i całe jego oto-
czenie zdumiewało się odwagą młodzieńca, 
jak za nic miał cierpienia. Gdy ten już zakoń-
czył życie, takim samym katuszom poddano 
czwartego. Konając, tak powiedział: «Lepiej 
jest nam, którzy giniemy z ludzkich rąk, a 
którzy w Bogu pokładamy nadzieję, że znów 
przez Niego będziemy wskrzeszeni. Dla cie-
bie bowiem nie ma wskrzeszenia do życia».

Czytania na następną niedzielę
Trzydziesta Trzecia Niedziela Zwykła, Rok C
Pierwsze czytanie: Ml 3, 19-20a
Psalm: Ps 98
Drugie czytanie: 2 Tes 3, 7-12
Ewangelia: Łk 21, 5-19

Ewangelia (Łk 20, 27-38) 
Podeszło do Jezusa kilku saduceuszów, 
którzy twierdzą, że nie ma zmartwych-
wstania, i zagadnęli Go w ten sposób: «Na-
uczycielu, Mojżesz tak nam przepisał: „Je-
śli umrze czyjś brat, który miał żonę, a był 
bezdzietny, niech jego brat weźmie wdowę 
i niech wzbudzi potomstwo swemu bratu”. 
Otóż było siedmiu braci. Pierwszy wziął 
żonę i umarł bezdzietnie. Wziął ją drugi, 
a potem trzeci, i tak wszyscy pomarli, nie 
zostawiwszy dzieci. W końcu umarła ta 
kobieta. Przy zmartwychwstaniu więc któ-
rego z nich będzie żoną? Wszyscy siedmiu 
bowiem mieli ją za żonę». Jezus im od-
powiedział: «Dzieci tego świata żenią się 
i za mąż wychodzą. Lecz ci, którzy uzna-
ni zostaną za godnych udziału w świecie 
przyszłym i w powstaniu z martwych, ani 
się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić. 
Już bowiem umrzeć nie mogą, gdyż są 
równi aniołom i są dziećmi Bożymi, bę-
dąc uczestnikami zmartwychwstania. A 
że umarli zmartwychwstają, to i Mojżesz 
zaznaczył tam, gdzie jest mowa o krzaku, 
gdy Pana nazywa „Bogiem Abrahama, Bo-
giem Izaaka i Bogiem Jakuba”. Bóg nie jest 
Bogiem umarłych, lecz żywych; wszyscy 
bowiem dla niego żyją».

Drugie czytanie  (2 Tes 2, 16 – 3, 5)
Bracia: Sam Pan nasz Jezus Chrystus i Bóg, 
Ojciec nasz, który nas umiłował i przez łaskę 
udzielił nam nie kończącego się pocieszenia 
i dobrej nadziei, niech pocieszy serca wasze i 
niech utwierdzi we wszelkim czynie i dobrej 
mowie. Poza tym, bracia, módlcie się za nas, 
aby słowo Pańskie rozszerzało się i rozsła-
wiało, podobnie jak to jest pośród was, aby-
śmy byli wybawieni od ludzi przewrotnych 
i złych, albowiem nie wszyscy mają wiarę. 
Wierny jest Pan, który umocni was i ustrze-

Alleluja, Alleluja, Alleluja
Jezus Chrystusa jest Pierworodnym umar-
łych, Jemu chwała i moc na wieki wieków.
Alleluja, Alleluja, Alleluja

Ps 17
Ref: Gdy zmartwychwstanę, będę widział Boga.

że od złego. Co do was, ufamy w Panu, że to, 
co nakazujemy, czynicie i będziecie czynić. 
Niechaj Pan skieruje serca wasze ku miłości 
Bożej i cierpliwości Chrystusowej.



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 £895,66 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
9 listopada (środa):
Rocznica poświęcenia Bazyliki na Lateranie
10 listopada (czwartek):
Wsp. św. Leona Wielkiego, papieża i doktora Kościoła
11 listopada (piątek):
Wsp. św. Marcina, biskupa

Msze święte po polsku 
w każdą niedzielę:

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

17.11 19:30 – Msza Róży rodziców za dzieci

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

intencje jest już możliwość rezerwacji 
intencji mszalnych na rok 2017.

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.

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

pomoc bezdomnym Przyjmujemy odzież dla bezdomnych, którą można 
przynosić na portiernię domu parafialnego z podpisem: „FOR HOMELESS”. Szczególnie po-
trzebne są: odzież zimowa, buty, koce oraz nowa bielizna i nowe skarpety. Prosimy zadbać, by 
odzież była czysta i gotowa do użytku.

Na przestrzeni wieków wiele powiedziano na temat zmartwychwstania. Poszczególne szkoły 
i systemy zarówno filizoficzne, jak i teologiczne starają się opisać to zjawisko. Z dzisiejszej 
Ewangelii dowiadujemy się, że Saduceusze twierdzą, że zmartwychwstanie nie istnieje. Nie 
jest łatwo mówić o tej największej tajemnicy życia i śmierci. Spekulacje są tak różnorodne, że 
każdy coś dla siebie znajdzie. Myślę, że my, jako chrześcijanie powinniśmy szukać odpowiedzi 
u naszego źródła, a jest nim sam Jezus, Zmartwychwstały Pan. 
Niewątpliwie z pomocą przychodzą nam wydarzenia liturgiczne z ubiegłego tygodnia: Uroczy-
stość Wszystkich Świętych oraz Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Atmosfera i za-
duma tych dni zapraszają nas do refleksji nad tajemnicą zmartwychwstania ciał i życia wiecznego. 
Jezus pokazał Saduceuszom jak wybiórczo podchodzą do Słowa Bożego. Z wiary wybierali 
tylko to, co im odpowiadało. Boża obietnica zmartwychwstania ciał wydawała się im niezgod-
na ze zdrowym rozsądkiem, a zatem tej prawdy nie uznawali. Odrzucając zmartwychwstanie 
zniekształcali prawdę o Bogu, który nie jest Bogiem umarłych ale żywych. Z pewnością tej pro-
blematyki nie da się wyjaśnić nawet najlepszym systemem pojęć naukowych. Dopiero spojrze-
nie w świetle wiary odkrywa przed nami głębię tej tajemnicy. Doświadczamy jej podczas Eu-
charystii, kiedy przyjmujemy Ciało Pańskie, które jest ciałem zmartwychwstałego Chrystusa, 
kiedy słuchamy Słowa Bożego, które jest zawsze żywe i przenika nasze serca. A zatem Pan Jezus 
uczy nas, że zmartwychwstanie nie jest wymysłem marzycieli, lecz faktem. Wydarzeniem, w 
którym i my już dziś uczestniczymy. 

„wspólnota u przyjaciela”  
w poniedziałek (7.11) o godz. 19:30, na spotkaniu 
wspólna modlitwa i rozważanie Słowa. Spotkanie 
w  Domu Parafialnym.

o. Bogdan Leśniak SJ

adoracja 24h dla pana na zakończenie Roku Miłosierdzia. 18-19.11 
zapraszamy na dwudziestoczterogodzinną adorację Najświętszego Sakramentu wraz z moż-
liwością spowiedzi. Wraz z innymi wspólnotami naszej parafii chcemy Was zaprosić, abyście 
ofiarowali swój czas, być może przerwali nocny odpoczynek, aby modlić się o Boże Miłosier-
dzie i dziękować Bogu za łaski otrzymane w Roku Miłosierdzia. 

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: 10.11 i 24.11 godz. 19:00 do 21:00. Proszę 
przynieść ze sobą wygodne ubranie i buty! Jeśli masz jakieś pytania proszę o kontakt: Maria 
Szleszyńska 07856359835 nowinskam@yahoo.com.

rada duszpasterstwa 
odbędzie się 10 listopada o 19.30. Wszelkie su-
gestie są mile widziane. Można je przekazywać 
drogą elektroniczną bądź bezpośrednio do dusz-
pasterzy. 

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 9.11. 
Wszyscy jesteście mile widziani.

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 ignacjań-lub w przygotowaniu do rekolekcji ignacjań-
skich. Najbliższe spotkanie prowadzone przez o. Bogdana odbędzie się w środę 9.11 o godz. 
20.00 w Domu Parafilanym.


