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jest darem, przywróceniem 
więzi i powrotem do radości.

PRZEBACZENIE

Liturgia Słowa
Pierwsze Czytanie (Syr 27, 30-  28, 7)

Złość i gniew są obrzydliwościami, których 
trzyma się grzesznik. Tego, kto się mści, 
spotka pomsta od Pana, On grzechy jego 
dokładnie zachowa w pamięci. Odpuść 
przewinę bliźniemu, a wówczas, gdy błagać 
będziesz, zostaną ci odpuszczone grzechy. 
Gdy człowiek żywi złość przeciw drugiemu, 
jakże u Pana szukać będzie uzdrowienia? 
Nie ma on miłosierdzia nad człowiekiem 
do siebie podobnym, jakże błagać będzie o 
odpuszczenie swoich własnych grzechów? 
Sam, będąc ciałem, trwa w nienawiści, któż 
więc zyska dla niego odpuszczenie grze-
chów? Pamiętaj o rzeczach ostatecznych i 
przestań nienawidzić – o rozkładzie ciała, o 
śmierci, i trzymaj się przykazań! Pamiętaj o 
przykazaniach i nie miej w nienawiści bliź-
niego – o przymierzu Najwyższego, i daruj 
obrazę!

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Daję wam przykazanie nowe, abyście się 
wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiło-
wałem.

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Psalm: 103

Ref.: Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia 

Ewangelia (Mt 18, 15-20)
Piotr podszedł do Jezusa i zapytał: «Panie, 
ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat za-
wini względem mnie? Czy aż siedem razy?» 
Jezus mu odrzekł: «Nie mówię ci, że aż sie-
dem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem 
razy. Dlatego podobne jest królestwo nie-
bieskie do króla, który chciał się rozliczyć 
ze swymi sługami. Gdy zaczął się rozliczać, 
przyprowadzono mu jednego, który był mu 
winien dziesięć tysięcy talentów. Ponieważ 
nie miał z czego ich oddać, pan kazał sprze-
dać go razem z żoną, dziećmi i całym jego 
mieniem, aby dług w ten sposób odzyskać. 
Wtedy sługa padł mu do stóp i prosił go: 
„Panie, okaż mi cierpliwość, a wszystko ci 
oddam”. Pan ulitował się nad owym sługą, 
uwolnił go i dług mu darował. Lecz gdy słu-
ga ów wyszedł, spotkał jednego ze współ-
sług, który mu był winien sto denarów. 
Chwycił go i zaczął dusić, mówiąc: „Oddaj, 
coś winien!” Jego współsługa padł przed 
nim i prosił go: „Okaż mi cierpliwość, a od-
dam tobie”. On jednak nie chciał, lecz po-
szedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie 
odda długu. Współsłudzy jego, widząc, co 
się działo, bardzo się zasmucili. Poszli i opo-
wiedzieli swemu panu wszystko, co zaszło. 
Wtedy pan jego, wezwawszy go, rzekł mu: 
„Sługo niegodziwy! Darowałem ci cały ten 
dług, ponieważ mnie prosiłeś. Czyż więc i ty 
nie powinieneś był ulitować się nad swoim 
współsługą, jak ja ulitowałem się nad tobą?” 
I uniósłszy się gniewem, pan jego kazał wy-
dać go katom, dopóki mu nie odda całego 
długu. Podobnie uczyni wam Ojciec mój 
niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy z 
serca swemu bratu».

Drugie czytanie  (Rz 14, 7-9)

Bracia: Nikt z nas nie żyje dla siebie i nikt 
nie umiera dla siebie: jeżeli bowiem żyjemy, 
żyjemy dla Pana; jeżeli zaś umieramy, umie-
ramy dla Pana. I w życiu więc, i w śmierci 
należymy do Pana. Po to bowiem Chrystus 
umarł i powrócił do życia, by zapanować 
tak nad umarłymi, jak nad żywymi.

Czytania na następne niedziele
XXV Niedziala Zwykła, Rok A
Pierwsze czytanie: Iz 55, 6-9
Psalm: 144
Drugie czytanie: Flp 1, 20c-24. 27a
Ewangelia: Mt 20, 1-16a



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 Rozpoczynamy ostatni tydzień zapisów na 
pilegrzymkę, która odbędzie się w niedzielę 15.10.2017 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.

bierzmowanie W tym roku w naszej parafii do bierzmowania będzie się przy-
gotowywało 50 młodych ludzi. Poszukujemy wolontariuszy, którzy zechcieliby wspierać nasz 
program zarówno poprzez przygotowanie sal jak i prowadzenie małych grup. Nie są potrzebne 
żadne kwalifikacje oprócz zdolności do pracy z młodzieżą (14-16 lat), znajomość języka an-
gielskiego oraz chęć do dzielenia się swoją wiarą. Byłoby wielką pomocą, jeśli wolontariusz 
miałby DBS. Zapraszamy Was do udziału w 10 spotkaniach w piątki od 18.00 do 20.00 
(kończymy przed świętami)  i w jedną sobotę po świętach. Spotkanie organizacyjne odbędzie 
się środę 27 września, a program ruszy tydzień później.  Więcej szczegółów można uzyskać u 
Shola Adegoroye email: sholaadegoroye@yahoo.co.uk tel.: 07727 898411 lub u o. Mateusza. 

Msze święte po polsku 
w każdą niedzielę:

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

21.09 19:30 –Msza Róży Rodziców za Dzieci

Kolekta w miesiącu sierpniu 
W poprzednią niedzielę kolekta wyniosła £937,66, 
wszystkim dziękujemy za złożone ofiary. 

„wspólnota u przyjaciela”  
w poniedziałek (18.9) o godz. 19:30, zapraszamy 
na modlitwe i 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
20 września (środa) u jezuitów:
Wsp. świętych męczenników Andrzeja Kim Ta-
egon, prezbitera, Pawła Chong Hasang i Towarzyszy
21 września (czwartek):
Św. Mateusz, Apostoła
23 września (sobota):
Wsp. św. o. Pio z Pietrelciny, prezbitera

intencje mszalne Informuje-
my, że można zapisywać intencję na rok 2018.

jubileusz
Nigdy nie jest dość okazji do świętowania! Dzie-
sięć lat to poważny argument, żeby spoglądając 
wstecz podziekować za całe dobro, jakie do-
konało się w tej parafii za przyczyną polskiego 
duszpasterstwa. Duszpasterstwa złożonego z 
ludzi gotowych do służby i ofiarności, ludzi, któ-
rzy spotykając się razem wokół ołtarza oraz przy 
innych okazjach zbudowali potężną grupę, dla 
której nie ma nic niemożliwego. Dzisiejszym go-
ściom dziekujemy za obecność. Wszystkim, któ-
rzy nas znają i z nami budują parafię na Stam-
ford Hill życzymy dobrego świętowania!

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. 

róża różańca 
Rodziców za Dzieci będzie miała Mszę świętą w 
Małej Kaplicy w III czwartek miesiąca, tj. 21.9 o 
godz. 19.30.

dodatkowa kolekta
W przyszłym tygodniu zbierzemy drugą kolektę na pokrycie kosztów obchodu jubileuszu na-
szego duszpasterstwa. 

o. Bogdan Leśniak SJ

„Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat wykroczy przeciwko mnie? Czy aż siedem 
razy?(...) Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy”. To pytanie 
Piotra skierowane do Jezusa nie jest nam obce. Ileż to razy w naszym życiu borykaliśmy się z 
problemem przebaczenia. Gdy dotyka nas jakaś niesprawiedliwość często powtarzamy: tym 
razem już nie wybaczę! Nie chcemy z takimi ludźmi współpracować, zamykamy się na nich i 
nie szukamy dróg pojednania. Ta postawa jest wzmacniana przez współczesną kulturę i men-
talność. Żyjemy w świecie, dla którego przebaczenie jest czymś dziwnym i niezrozumiałym. 
Człowiek, który przebacza jest często postrzegany jako słaby, naiwny i głupi. W tym różno-
rodnym spojrzeniu na problem przebaczenia przychodzi nam z pomocą dzisiejsza Ewangelia. 
Pan Jezus mówiąc, że mamy przebaczać nie” aż siedem razy, ale siedemdziesiąt siedem razy” 
przekracza porządek ludzkiego myślenia. Logika przebaczenia ma swoje źródło w śmierci 
Jezusa na krzyżu, kiedy modlił się za swoich oprawców: „Ojcze, przebacz im bo nie wiedzą 
co czynią”.  Zatem tylko Bóg jest źródłem przebaczenia, które jest aktem miłości bezinte-
resownej. Dlatego też człowiek na tyle może przebaczyć, na ile jest zakorzeniony w Bogu. 
Jest to cecha ludzi wielkich duchem, wolnych wewnętrznie, bezinteresownych i szlachetnych. 
Przebaczając naszym winowajcom stajemy się znakiem miłości miłosiernej w świecie. Jak ja 
rozumiem przebaczenie i czy wierzę, że jest ono w ogóle możliwe? Czy mam siłę i odwagę, by 
naśladować Jezusa w miłowaniu poprzez przebaczenie?


