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Łączenie wiary z działaniem staje się 
możliwe dzięki osobistym decyzjom 
czynienia wszystkiego na większa 
chwałę Boga. 

WIARA W DZIAŁANIU

Liturgia Słowa

Pierwsze Czytanie (Iz 45, 1. 4-6)

Tak mówi Pan o swym pomazańcu, Cyru-
sie: «Ja mocno ująłem go za prawicę, aby 
ujarzmić przed nim narody i królom odpiąć 
broń od pasa, aby otworzyć przed nim po-
dwoje, żeby się bramy nie zatrzasnęły. Przez 
wzgląd na mego sługę, Jakuba, Izraela, mo-
jego wybrańca, nadałem ci twój tytuł, bar-
dzo zaszczytny, chociaż Mnie nie znałeś. Ja 
jestem Pan, i nie ma innego. Poza Mną nie 
ma boga. Przypaszę ci broń, chociaż Mnie 
nie znałeś, aby wiedziano od wschodu słoń-
ca aż do zachodu, że poza Mną nie ma nic. 
Ja jestem Pan i nikt poza Mną». Alleluja, Alleluja, Alleluja

Jawicie się jako źródło światła w świecie,
trzymając się mocno Słowa Życia.

Alleluja, Alleluja, AllelujaPsalm: 95

Ref.: Pośród narodów głoście chwałę Pana.

Śpiewajcie Panu pieśń nową, 
śpiewaj Panu, ziemio cała.
Głoście Jego chwałę wśród wszystkich narodów, 
rozgłaszajcie Jego cuda pośród wszystkich ludów.

Ref.: Pośród narodów głoście chwałę Pana.

Wielki jest Pan, godzien wszelkiej chwały, 
budzi trwogę najwyższą, większą niż inni bogowie.
Bo wszyscy bogowie pogan są tylko ułudą, 
Pan zaś stworzył niebiosa.

Ref.: Pośród narodów głoście chwałę Pana.

Oddajcie Panu, rodziny narodów, 
oddajcie Panu chwałę i uznajcie Jego potęgę.
Oddajcie Panu chwałę należną Jego imieniu, 
przynieście dary i wejdźcie na Jego dziedzińce.

Ref.: Pośród narodów głoście chwałę Pana.

Uwielbiajcie Pana w świętym przybytku, 
zadrżyj, ziemio cała, przed Jego obliczem.
Głoście wśród ludów, że Pan jest królem, 
będzie sprawiedliwie sądził ludy.

Ewangelia (Mt 22, 15-21)
Faryzeusze odeszli i naradzali się, jak by 
podchwycić Jezusa w mowie.  Posłali więc 
do Niego swych uczniów razem ze zwolen-
nikami Heroda, aby mu powiedzieli: «Na-
uczycielu, wiemy, że jesteś prawdomówny 
i drogi Bożej w prawdzie nauczasz. Na ni-
kim Ci też nie zależy, bo nie oglądasz się na 
osobę ludzką. Powiedz nam więc, jak Ci się 
zdaje? Czy wolno płacić podatek cezarowi, 
czy nie?» Jezus przejrzał ich przewrotność i 
rzekł: «Czemu wystawiacie Mnie na próbę, 
obłudnicy? Pokażcie Mi monetę podatko-
wą!» Przynieśli Mu denara. On ich zapytał: 
«Czyj jest ten obraz i napis?» Odpowiedzie-
li: «Cezara». Wówczas rzekł do nich: «Od-
dajcie więc cezarowi to, co należy do cezara, 
a Bogu to, co należy do Boga».

Drugie czytanie  (1Tes 1, 1-5b)

Paweł, Sylwan i Tymoteusz do Kościoła 
Tesaloniczan w Bogu Ojcu i Panu Jezusie 
Chrystusie. Łaska wam i pokój! Zawsze 
dziękujemy Bogu za was wszystkich, wspo-
minając o was nieustannie w naszych mo-
dlitwach, pomni przed Bogiem i Ojcem na-
szym na wasze dzieło wiary, na trud miłości 
i na wytrwałą nadzieję w Panu naszym, Je-
zusie Chrystusie. Wiemy, bracia przez Boga 
umiłowani, o wybraniu waszym, bo nasze 
głoszenie Ewangelii wśród was nie doko-
nało się samym tylko słowem, lecz mocą i 
działaniem Ducha Świętego oraz wielką siłą 
przekonania.

Czytania na następne niedziele
XXX Niedziala Zwykła, Rok A
Pierwsze czytanie: Wj 22, 20-26
Psalm: 18
Drugie czytanie: 1Tes 1, 5c-10
Ewangelia: Mt 22, 34-40



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

Msze święte po polsku 
w każdą niedzielę:

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

Kolekta W minioną niedzielę kolekta wynio-
sła £902,5, wszystkim dziękujemy za złożone 
ofiary. 

„wspólnota u przyjaciela”  
w poniedziałek (23.10) o godz. 19:30, zapraszamy 
na wspólną modlitwę i 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
28 października (sobota):
Święto świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza.

warsztaty dla taty Parafia Mat-
ki Bożej Miłosierdzia oraz Inicjatywa Tato.Net 
zapraszają na warsztaty Bliżej – pełna łączność, 
czyli na ciekawe, nowatorsko zaplanowane wy-
darzenie dla mężczyzn, którzy chcą wzmocnić 
swoje ojcowskie umiejętności i stawać się boha-
terami dla swoich dzieci. Warsztaty odbędą się 
w Niedziele, 29. 10 w godz. od 9:00 do 18:00 w 
sali konferencyjnej parafii Matki Bożej Miłosier-
dzia, 180 Walm Lane, London NW2 3AX. Zapisy 
na stronie tato.net. Liczba miejsc ograniczona.

o. Mateusz Konopiński SJ

ustawa antyaborcyjna Dziś przeprowadzona jest akcja zbierania 
podpisów pod obywatelskim projektem ustawy antyaborcyjnej, która ma na celu wykluczyć 
możliwość dopuszczania do aborcji eugenicznych, czyli takich, kiedy u dziecka podejrzewa-
na jest choroba lub upośledzenie. Pod ustawą może podpisać się każdy, kto ukończył 18 lat. 
WAŻNE! Do złożenia podpisu konieczny jest numer PESEL.

divine mercy group Spotka-
nie odbędzie się we wtorek 24.10. 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.

msza za chorych Doroczna 
Msza św. w intencji chorych odbędzie się w so-
botę 4 listpada o godzinie 10.00. Na Mszy św. bę-
dzie możliwość otrzymania sakramentu namasz-
czenia chorych. Po Mszy św. krótkie spotkanie w 
domu parafilanym.

Kiedy spojrzmy na nasz zwykły dzień, to okaże się, że wiele w nim zależy od tego, jak odpowia-
damy na pytanie: „co mam robić?”. Czasem to pytanie dotyczy bardzo małej kwestii, czasem 
może zmienić całe nasze życie. Kiedy Jezus w Ewangelii odpowiada na pytania faryzeuszów i 
uczonych w piśmie, to często dotyka fundamentalnej zasady jak połączyć życie z wiarą. Jak być 
oddanym Bogu i jednocześnie mieć kontakt ze światem. 
Z pomocą przychodzi św. Ignacy z Loyoli, patron naszej parafii i założycie jezuitów. W swoim 
życiu dostrzegł, że nadrzędną zasadą, do której dostosował swoje działanie było, aby wszystko 
robią na większą chwałę Boga. Wszystko to znaczy wszystko! Od najmniejszej do najważniej-
szej czynności na przestrzeni dnia i całego życia. Zobaczmy jak bardzo może to zmienić naszą 
perspektywę. Kiedy dostrzegam okazję wychwalania Boga, oddawania mu czci poprzez pracę, 
chodzenie, spanie, przez zwyczajne obowiązki, to wówczas całe moje życie, każda decyzja pro-
wadzi mnie do mojego Zbawiciela, który mnie stworzył, ukochał i powołał. 
Mniej wówczas w nas podejrzliwości, rywalizacji, złości. Widzimy wtedy jaśniej cel naszego 
życia. Podchwytliwe pytanie o podatek dla Cezara przestaje mieć sens. Oddanie Bogu swojego 
życia oznacza oddanie mu wszystkiego, co robię. On uświęca i błogosławi wszystkiemu, co 
robimy w Jego Imię.
Prośmy Pana, aby uczył nas szczerego oddawania Mu naszego życia. 

advent children’s celebration Chcemy zorganizować wspól-
ny, międzynarodowy, adwentowy wieczór artystyczny dla dzieci. Odbędzie się on 16 grudnia 
o godz. 15.00-16.30. Jeśli Wasze dzieci chcą wziąć w nim udział, prosimy o kontakt z Leila 
Persaud 07932 951706. Jeśli chcesz pomóc w zorganizowaniu tego wieczoru, także skontaktuj 
się z Leilą.

wyprzedaż Jak wiecie w naszym domu zakonnym prowadzone są prace, aby był on 
bardziej funkcjonalny dla zmniejszonej wspólnoty. W związku z tym, mamy do sprzedania 
meble, łóżka i drobne wyposażenie domowe. 18 i 19 listopada przeprowadzimy wyprzedaż 
tego wyposażenia, a środki, które dzieki temu pozyskamy przekażemy na potrzeby naszej pa-
rafii.  Obiecujemy, że ceny będą niskie. Informujemy jednocześnie, że zakupione przedmioty 
należy zabrać i przetransportować we własnym zakresie w dniu zakupu. 

kartki wypominkowe są 
wyłożone z tyłu kościoła. Wypełnione karty 
wraz z ofiarą prosimy składać bezpośrednio w 
zakrystii. W Uroczystość Wszystkich Świętych 
oraz w Dzień Zaduszny wszystkie Msze święte 
zostaną odprawione w intencji osób wymienio-
nych na kartach wypominkowych. Odczytanie 
wymienionych zmarłych 15 minut przed Mszą. 


