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Wspólna modlitwa jest 
początkiem działania Boga w 
nas, jest początkiem Kościoła.

PROŚCIE OJCA

Liturgia Słowa
Pierwsze Czytanie (Ez 33, 7-9)

Tak mówi Pan: «Ciebie, o synu człowieczy, 
wyznaczyłem na stróża domu Izraela po to, 
byś słysząc z mych ust napomnienia, prze-
strzegał ich w moim imieniu. Jeśli do wy-
stępnego powiem: Występny musi umrzeć 
– a ty nic nie mówisz, by występnego spro-
wadzić z jego drogi – to on umrze z powo-
du swej przewiny, ale odpowiedzialnością 
za jego śmierć obarczę ciebie. Jeśli jednak 
ostrzegłeś występnego, by odstąpił od swojej 
drogi i zawrócił, on jednak nie odstępuje od 
swojej drogi, to on umrze z własnej winy, ty 
zaś ocaliłeś swoją duszę».

Alleluja, Alleluja, Alleluja

W Chrystusie Bóg pojednał świat z sobą,
nam zaś przekazał słowo jednania.

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Psalm: 95

Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie

Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy Panu, 
wznośmy okrzyki ku chwale Opoki naszego 
zbawienia.
Stańmy przed obliczem Jego z uwielbieniem,
z weselem śpiewajmy Mu pieśni.

Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie

Przyjdźcie, uwielbiajmy Go, padając na twarze,
klęknijmy przed Panem, który nas stworzył.
Albowiem On jest naszym Bogiem, 
a my ludem Jego pastwiska i owcami w Jego ręku.

Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie

Obyście dzisiaj usłyszeli głos Jego: 
«Niech nie twardnieją wasze serca jak w Meriba, 
jak na pustyni w dniu Massa,
gdzie Mnie kusili wasi ojcowie, 
doświadczali Mnie, choć widzieli moje dzieła».

Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie

Ewangelia (Mt 18, 15-20)

Jezus powiedział do swoich uczniów:  «Gdy 
brat twój zgrzeszy przeciw tobie, idź i upo-
mnij go w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, po-
zyskasz swego brata. Jeśli zaś nie usłucha, 
weź z sobą jeszcze jednego albo dwóch, 
żeby na słowie dwóch albo trzech świad-
ków oparła się cała sprawa. Jeśli i tych nie 
usłucha, donieś Kościołowi. A jeśli nawet 
Kościoła nie usłucha, niech ci będzie jak po-
ganin i celnik. Zaprawdę, powiadam wam: 
Wszystko, cokolwiek zwiążecie na ziemi, 
będzie związane w niebie, a co rozwiążecie 
na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Da-
lej, zaprawdę, powiadam wam: Jeśli dwóch z 
was na ziemi zgodnie o coś prosić będzie, to 
wszystko otrzymają od mojego Ojca, który 
jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej ze-
brani w imię moje, tam jestem pośród nich».

Drugie czytanie  (Rz 13, 8-10)

Bracia: Nikomu nie bądźcie nic dłużni 
poza wzajemną miłością. Kto bowiem mi-
łuje drugiego, wypełnił Prawo. Albowiem 

Czytania na następne niedziele
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Pierwsze czytanie: Syr 27, 30 – 28, 7
Psalm: 103
Drugie czytanie: Rz 14, 7-9
Ewangelia: Mt 18, 21-35

przykazania: «Nie cudzołóż, nie zabijaj, 
nie kradnij, nie pożądaj» i wszystkie inne 
– streszczają się w tym nakazie: «Miłuj bliź-
niego swego jak siebie samego!» Miłość nie 
wyrządza zła bliźniemu. Przeto miłość jest 
doskonałym wypełnieniem Prawa.



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

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.

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.

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

pielgrzymka parafialna
W niedzielę 15 października 2017 zapraszamy na pielgrzymkę do Aylesford Priory - Kent. Jest 
to popularne miejsce pielgrzymkowe prowadzone przez Karmelitów. Koszt pielgrzymki to £10 
od osoby dorosłej i  £5 od dziecka. Każdy proszony jest, by wziać coś na wspólny piknik. W 
planie Msza św.  wspólne modlitwy, odpoczynek i rekreacja. Na pielgrzymkę tę zapraszamy 
zwaszcza rodziny i pary z naszej parafii. Mamy nadzieję, że ten międzynarodowy wyjazd przy-
niesie dobre owoce. Zapisy w zakrystii. 

Msze święte po polsku 
w każdą niedzielę:

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

Kolekta w miesiącu sierpniu 
W poprzednią niedzielę kolekta wyniosła £648,97, 
wszystkim dziękujemy za złożone ofiary. 

„wspólnota u przyjaciela”  
w poniedziałek (11.9) o godz. 19:30, zapraszamy na 
adorację oraz wspólne rozważanie Słowa Bożego. 

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.  

Kalendarz liturgiczny
13 września (środa):
Wsp. św. Jana Chryzostoma, bp i doktora Kościoła
14 września (czwartek):
Św. Podwyższenia Krzyża Świętego
15 września (piątek):
Wsp. NMP Bolesnej
16 września (sobota):
Wsp. św. Korneliusza papieża i Cypriana bp.

intencje mszalne Jest jeszcze 
możliwość zarezerwowania intencji Mszy św w 
listopadzie i grudniu. Jednocześnie informujemy, 
że można także zapisywać intencję na rok 2018.

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.

wieczór międzynarodowy W sobotę 7 października zapraszamy 
wszystkich naszych parafian na międzynarodowe spotkanie, które chcemy, aby odbyło się w  
możliwie największej liczbie grup i narodowości naszej parafii. Mamy nadzięję, że będzie to 
doskonała możliwość, aby  wymienić się różnorodnością darów, które posiadamy. 

rcia Osoby dorosłe, które chciałyby przygo-
tować się do chrztu lub bierzmowania proszone 
są o zostawienie swoich danych kontaktowych w 
zakrystii. W najbliższym czasie poinformujemy o 
możliwości odbycia odpowiednich kursów. 

grupa modlitewna o. pio
Spotkanie modlitewne w czwartek (14.09) 
o 19:30 w Małej Kaplicy. Zapraszamy.

jubileusz 
10-lecia 
naszego 
duszpasterstwa 
Już za tydzień zaczynamy świętowanie 10-lecia obecności 
polskiej społeczności w St Ignatius Parish! Mamy nadzie-

ję, że ten pierwszy jubileusz będzie okazją do wspólnego świętowania, wspominania i dzię-
kowania Panu Bogu za historię i teraźniejszość. W sobotę 16 września zapraszamy najpierw 
na koncert talentów od godziny 18.00, a następnie na koncert uwielbienia prowadzony przez 
wspólnotę uwielbienia z Poznania z Poldkiem Twardowskim. Wydarzenia te odbędą się w 
holu St Ignatius Primary School. W niedzielę 17.09 o godzinie 13.30 zapraszamy na uro-
czystą Eucharystię sprawowaną, po Mszy św. planujemy urodzinowy tort w ogrodzie. Jeśli 
możesz przynieść ciasto lub sałatkę lub w inny sposób chcesz wesprzeć niedzielne spotkanie, 
prosimy o kontakt z panią Asią: 7545 469153.

słowo z ducha
Po dzisiejszej Mszy św. zostaną rozdane książeczki  
dla dzieci. W każdą następną niedzielę będą rozda-
wane naklejki, które będą wyjaśniały treść roku 
duszpasterskiego. Tę książeczkę powinno mieć 
każde dziecko przygotowujące się do I Komunii św. 


