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Przyszłość jest nam nieznana. Być może jest 
to jeden z większych darów Pana Boga dla nas.  
Możemy być i decydować w rzeczywistości, w 
której żyjemy bez nadmiernego zamartwiania 
się. Na końcu zawsze jest Chrystus.

CZAS

Liturgia Słowa

Pierwsze Czytanie (Ml 3, 19-20a)
Oto nadchodzi dzień palący jak piec, a wszy-
scy pyszni i wszyscy wyrządzający krzywdę 
będą słomą, więc spali ich ten nadchodzący 
dzień, mówi Pan Zastępów, tak że nie po-
zostawi po nich ani korzenia, ani gałązki.
A dla was, czczących moje imię, wzejdzie 
słońce sprawiedliwości i uzdrowienie w jego 
promieniach.

Czytania na następną niedzielę
Trzydziesta Czwarta Niedziela Zwykła, Rok C
Pierwsze czytanie: 2Sm 5, 1-3
Psalm: Ps 122
Drugie czytanie: Kol  1, 12-20
Ewangelia: Łk 23, 35-43

Ewangelia (Łk 21, 5-19) 
Gdy niektórzy mówili o świątyni, że jest 
przyozdobiona pięknymi kamieniami i 

Drugie czytanie  (2 Tes 3, 7 – 12)
Bracia: Sami wiecie, jak należy nas naślado-
wać, bo nie wzbudzaliśmy wśród was nie-
pokoju ani u nikogo nie jedliśmy za darmo 
chleba, ale pracowaliśmy w trudzie i zmę-
czeniu, we dnie i w nocy, aby dla nikogo z 
was nie być ciężarem. Nie jakobyśmy nie 
mieli do tego prawa, lecz po to, aby dać wam 
samych siebie za przykład do naśladowania.
Albowiem gdy byliśmy u was, nakazywali-
śmy wam tak: kto nie chce pracować, niech 
też nie je. Słyszymy bowiem, że niektórzy 
wśród was postępują wbrew porządkowi: 
wcale nie pracują, lecz zajmują się rzeczami 
niepotrzebnymi. Tym przeto nakazujemy i 
napominamy ich w Panu Jezusie Chrystu-
sie, aby pracując ze spokojem, własny chleb 
jedli.

Alleluja, Alleluja, Alleluja
Nabierzcie ducha i podnieście głowy,
ponieważ zbliża się wasze odkupienie.
Alleluja, Alleluja, Alleluja

Ps 98
Ref: Pan będzie sądził ludy sprawiedliwie.

darami, Jezus powiedział: «Przyjdzie czas, 
kiedy z tego, na co patrzycie, nie zostanie 
kamień na kamieniu, który by nie był zwa-
lony». Zapytali Go: «Nauczycielu, kiedy to 
nastąpi? I jaki będzie znak, gdy się to dziać 
zacznie?» Jezus odpowiedział: «Strzeż-
cie się, żeby was nie zwiedziono. Wielu 
bowiem przyjdzie pod moim imieniem 
i będą mówić: „Ja jestem” oraz „nadszedł 
czas”. Nie chodźcie za nimi. I nie trwóżcie 
się, gdy posłyszycie o wojnach i przewro-
tach. To najpierw musi się stać, ale nie 
zaraz nastąpi koniec». Wtedy mówił do 
nich: «Powstanie naród przeciw narodowi 
i królestwo przeciw królestwu. Będą silne 
trzęsienia ziemi, a miejscami głód i zaraza; 
ukażą się straszne zjawiska i wielkie znaki 
na niebie. Lecz przed tym wszystkim pod-
niosą na was ręce i będą was prześladować. 
Wydadzą was do synagog i do więzień oraz 
z powodu mojego imienia wlec was będą 
do królów i namiestników. Będzie to dla 
was sposobność do składania świadectwa.
Postanówcie sobie w sercu nie obmyślać 
naprzód swej obrony. Ja bowiem dam wam 
wymowę i mądrość, której żaden z wa-
szych prześladowców nie będzie się mógł 
oprzeć ani się sprzeciwić. A wydawać was 
będą nawet rodzice i bracia, krewni i przy-
jaciele i niektórych z was o śmierć przypra-
wią. I z powodu mojego imienia będziecie 
w nienawiści u wszystkich. Ale włos z gło-
wy wam nie zginie. Przez swoją wytrwa-
łość ocalicie wasze życie».



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 £832,59 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 17.11 o godz. 19.30.

Kalendarz liturgiczny
14 listopada (poniedziałek) u jezuitów:
Wsp. św. Józefa Piniatellego SJ
17 listopada (czwartek):
Wsp. św. Elżbiety Węgierskiej
18 listopada (piątek) w Polsce:
Bł. Karoliny Kózkówny, dziewicy i męczennicy

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

warsztaty muzyczne pro-
wadzone przez P. Bębenka, H. Kowalskiego  
i P. Pałkę odbędą się 13 – 15.1 w naszym koście-
le. Zapisy do 3.1 u Justyny Masłowskiej: justys.
maslowska@gmail.com lub Rafała Pratko: prat-
ko@wp.pl. Koszt udziału w warsztatach £30. 
Bieżące informacje na facebookowej stronie wy-
darzenia: „Warsztaty Muzyki Liturgicznej UK”.

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

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

pomoc bezdomnym Przyj-
mujemy 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.

„wspólnota u przyjaciela”  
w poniedziałek (14.11) o godz. 19:30, na spot-
kaniu adoracja i rozważanie Słowa. Spotkanie w  
Domu Parafialnym.

na zakończenie Roku Miłosierdzia. 18-19.11 zapraszamy na dwudziestoczterogodzinną ado-
rację Najświętszego Sakramentu wraz z możliwością spowiedzi. Wraz z innymi wspólnotami 
naszej parafii chcemy Was zaprosić, abyście ofiarowali swój czas, być może przerwali nocny 
odpoczynek, aby modlić się o Boże Miłosierdzie i dziękować Bogu za łaski otrzymane w Roku 
Miłosierdzia. Każda godzina adoracji będzie zachętą do poznawania atrybutów Boga Miło-
siernego. 

paczki świąteczne (dla ubogich i wielodzietnych rodzin oraz osób bezdom-
nych, z Kuchni Charytatywnej oo. franciszkanów we Wrocławiu). Można przygotować paczki 
wielkości pudełka po butach, owinąć je w świąteczny papier i napisać dla kogo przeznaczona jest 
paczka – chłopiec, dziewczynka (zaznaczając wiek dziecka), kobieta lub mężczyzna. Do środka 
można włożyć: dla osoby bezdomnej np. skrapety, bieliznę, przybory toaletowe itp.; dla dziecka 
np. słodycze, zabawki itp. Prosimy nie wkładać owoców. Zbiórki paczek w niedzielę 27.11  i  4.12 
po Mszach św. Więcej informacji: michalarchaniol@hotmail.com; lub tel. 07540 097912 (Artur).

24 GODZINY 
dla pana 

PROGRAM:
Adoracja rozpocznie się w piątek 18.11 o godz. 10.00 Mszą św. (eng), następnie odbędzie się 
całodzienna adoracja, tak jak w każdy piątek Roku Miłosierdzia do godz. 18.30. 
18:30 Msza św. (eng), 
19:00  - 21.00 Wystawienie Najświętszego Sakramentu, śpiew, czytanie Słowa Bożego, reflek-
sja, adoracja, możliwość spowiedzi (całość pl i eng)
21:00 Poznać moc przebaczenia (możliwość spowiedzi pl i eng)
22:00 Spoglądać w przyszłość z nadzieją
23:00 Nauczyć się tolerancji
24:00 Być współczyjącym
1:00 Być sprawiedliwym
2:00 Służyć innym pokojem
3:00 Poświęcenie
4:00 Zaufanie
5:00 Towarzyszyć bliźniemu
6:00 Być hojnym
7:00 Łaska odpuszczenia win (możliwość spowiedzi pl i eng)
8:00 Miłość (możliwość spowiedzi pl i eng)
9:00 Podnosić słabych i chorych (Sakrament chorych)

10:00 Msza św. (pl i eng)

W czasie całego czuwania potrzebujemy waszej pomocy, listy wywieszone są z tyłu kościoła. 
Przez całą noc dostępne będą kawa, herbata oraz ciepła przekąska. 


