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Bycie sługą Pana nie oznacza  sprawie-
dliwego wynagrodzenia i wdzięczno-
ści, oznacza niespodziewane wezwania 
do czynienia dobra o każdej porze dnia.  

WINNICA

Liturgia Słowa
Pierwsze Czytanie (Iz 55, 6-9)

Szukajcie Pana, gdy się pozwala znaleźć, 
wzywajcie Go, dopóki jest blisko! Niechaj 
bezbożny porzuci swą drogę i człowiek nie-
prawy swoje knowania. Niech się nawróci 
do Pana, a Ten się nad nim zmiłuje, do Boga 
naszego, gdyż hojny jest w przebaczaniu. Bo 
myśli moje nie są myślami waszymi ani wa-
sze drogi moimi drogami – mówi Pan. Bo 
jak niebiosa górują nad ziemią, tak drogi 
moje – nad waszymi drogami i myśli moje 
– nad myślami waszymi.

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Otwórz, Panie, nasze serca, abyśmy uważ-
nie słuchali słów Syna Twojego.

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Psalm: 144

Ref.:  
Pan blisko wszystkich, którzy Go wzywają

Ewangelia (Mt 20, 1-16a)
Jezus opowiedział swoim uczniom nastę-
pującą przypowieść: «Królestwo niebieskie 
podobne jest do gospodarza, który wyszedł 
wczesnym rankiem, aby nająć robotników 
do swej winnicy. Umówił się z robotnikami 
o denara za dzień i posłał ich do winnicy. 
Gdy wyszedł około godziny trzeciej, zoba-
czył innych, stojących na rynku bezczynnie, 
i rzekł do nich: „Idźcie i wy do mojej win-
nicy, a co będzie słuszne, dam wam”. Oni 
poszli. Wyszedłszy ponownie około godziny 
szóstej i dziewiątej, tak samo uczynił. Gdy 
wyszedł około godziny jedenastej, spotkał 
innych stojących i zapytał ich: „Czemu tu 
stoicie cały dzień bezczynnie?” Odpowie-
dzieli mu: „Bo nas nikt nie najął”. Rzekł im: 
„Idźcie i wy do winnicy”. A gdy nadszedł 
wieczór, rzekł właściciel winnicy do swego 
rządcy: „Zwołaj robotników i wypłać im 
należność, począwszy od ostatnich aż do 
pierwszych”. Przyszli najęci około jedenastej 
godziny i otrzymali po denarze. Gdy więc 
przyszli pierwsi, myśleli, że więcej dostaną; 
lecz i oni otrzymali po denarze. Wziąwszy 
go, szemrali przeciw gospodarzowi, mó-
wiąc: „Ci ostatni jedną godzinę pracowali, 
a zrównałeś ich z nami, którzy znosiliśmy 
ciężar dnia i spiekotę”. Na to odrzekł jedne-
mu z nich: „Przyjacielu, nie czynię ci krzyw-
dy; czyż nie o denara umówiłeś się ze mną? 
Weź, co twoje, i odejdź. Chcę też i temu 
ostatniemu dać tak samo jak tobie. Czy mi 
nie wolno uczynić ze swoim, co chcę? Czy 
na to złym okiem patrzysz, że ja jestem do-
bry?” Tak ostatni będą pierwszymi, a pierw-
si ostatnimi».

Drugie czytanie  (Flp 1, 20c-24. 27a)

Bracia: Chrystus będzie uwielbiony w 
moim ciele: czy to przez życie, czy przez 
śmierć. Dla mnie bowiem żyć – to Chry-
stus, a umrzeć – to zysk. Jeśli zaś żyć w cie-
le – to dla mnie owocna praca, cóż mam 
wybrać? Nie umiem powiedzieć. Z dwóch 
stron doznaję nalegania: pragnę odejść, a 
być z Chrystusem, bo to o wiele lepsze; po-
zostawać zaś w ciele – to bardziej konieczne 
ze względu na was. Tylko sprawujcie się w 
sposób godny Ewangelii Chrystusowej.

Czytania na następne niedziele
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Psalm: 25
Drugie czytanie: Flp 2, 1-11
Ewangelia: Mt 21, 28-32



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

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 angiel-
skiego 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 Adego-
roye 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

29.09 13:00 –Msza Apostolatu Społecznego

szkolenie przeciwpożarowe  W sobotę 30 września od godz. 10.00 
do 16.00 w St John Vianney Church, West Green Road, odbędzie się szkolenie przeciwpoża-
rowe. Powinniśmy mieć przynajmniej 3 przeszkolone osoby na każdej Mszy św. Osoby, które 
chiałyby się tego podjąć proszone są o kontakt z o. Mateuszem. 

Kolekta W minioną niedzielę kolekta wynio-
sła £1263,67, wszystkim dziękujemy za złożo-
ne ofiary. 

„wspólnota u przyjaciela”  
w poniedziałek (18.9) o godz. 19:30, zapraszamy na 
Eucharystię 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
27 września (środa):
Wsp. św. Wincentego a Paulo, kapłana
28 września (czwartek):
Wsp. św. Wacława, męczennika
29 września (piątek):
Święto św. Archaniołów Michała Gabriela i Rafała
20 września (sobota):
Wsp. św Hieronima, kapłana i doktora Kościoła

jubileusz
Miniony weekend na pewno zostanie w pamię-
ci wielu, wielu osób. Chcielibyśmy podkreślić 
jak ważna była Wasza obecność z nami w tych 
dniach. Wielkie wrażenie na naszych gościach -  
głównie tych anglojęzycznych zrobiła nasza Ju-
bileuszowa Eucharystia i spotkanie w ogrodzie. 
Dziekujemy wszystkim koordynatorom, po-
mocnikom, tym którzy przynięsli pyszne sałatki 
i casta za Waszą hojność i gotowość do pracy. 
Bardzo chcielibyśmy, żeby to nasze świętowanie 
trwało cały rok! Mamy czym się cieszyć, mamy 
czym się dzielić. Świętujmy! Jeszcze raz wszyst-
kim dziękujemy!

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. 

dodatkowa kolekta Dzisiaj 
zbierzemy drugą kolektę na pokrycie kosztów 
obchodu jubileuszu naszego duszpasterstwa. 

o. Mateusz Konopiński SJ divine mercy group Spotka-
nie odbędzie się we wtorek 26.09. i rozpocznie się 
Mszą św. o godz. 18.30 w kościele. Po Mszy św. 
zapraszamy na nabożeństwo ku czci Bożego Mi-
łosierdzia w j. angielskim, polskim i hiszpańskim.

zmiana tajemnic różańca 
w przyszłą niedzielę po Mszy św. o godz. 19.30.

Prawdopodobnie każdy kto podjął w swoim życiu jakąś pracę doświadczył związanej z nią 
niesprawiedliwości: nieuczciwego pracodawcy, niedotrzymanej umowy, osądzenia, przykła-
dów można by mnożyć. Podobnie czuli się robotnicy z dzisiejszej Ewangelii, którzy, mimo 
że nie pracowali tyle samo godzin, dostali takie samo wynagrodzenie. Jezus mówi do swo-
ich uczniów, że Królestwo Boże jest podobne do zarządcy, który wydziela równą wypłatę 
niezależne od czasu pracy. Czy to znaczy, że Królestwo Boże jest niesprawiedliwe? Każdy z 
nas otrzymał tę samą obietnicę życia wiecznego, ale każdy z nas podejmując różne decyzje, 
bardziej lub mniej angażuje się w pracę w winnicy. Nie każdy z nas jest gotowy, aby podjąć 
służbę dla Kościoła. Bóg nas nie osądza i cały czas obiecuje tę samą nagrodę - życie wieczne.

Pan Bóg nie ma problemu w dotrzymywaniu swego słowa, to raczej my: Jego ludzie, nie zga-
dzamy się na Jego dobroć wobec innych, patrzymy krzywym okiem na to, co wydaje nam się 
niesprawiedliwe. Królestwa Bożego nie zdobywa się przez długie lata ciężkiej pracy, ale przez 
przyjęcie zaproszenia do współpracy. Nasza odpowiedź staje się przepustką do obietnicy. 

Dzisiejsza Ewangelia jest pełna nadziei. Tradycyjnie interpretuje się ją jako fragment o zba-
wienu dla tych, którzy nawracają się tuż przed śmiercią. Jest w niej także nadzieja dla tych, 
którzy wiernie wykonują swoje zadania. Jedni i drudzy są zaproszeni do pełni, do najdosko-
nalszego życia w Bogu dobrym, hojnym. Bogu, który nie zależnie od czasu przede wszystkim 
patrzy na gotowość i pragnienie służby.


