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Najważniejsza jest miłość, wszystko 
inne albo wynika z jej braku albo z jej 
obecności. 

NAJWIĘKSZE  
PRZYKAZANIE

Liturgia Słowa

Pierwsze Czytanie (Wj 22, 20-26)

Tak mówi Pan: «Nie będziesz gnębił ani 
uciskał przybysza, bo wy sami byliście przy-
byszami w ziemi egipskiej. Nie będziesz 
krzywdził żadnej wdowy ani sieroty. Jeśli-
byś ich skrzywdził i poskarżą Mi się, usłyszę 
ich skargę, rozpali się gniew mój, i wygubię 
was mieczem; i żony wasze będą wdowami, 
a dzieci wasze sierotami. Jeśli pożyczysz 
pieniądze ubogiemu z mojego ludu, żyją-
cemu obok ciebie, to nie będziesz postępo-
wał wobec niego jak lichwiarz i nie każesz 
mu płacić odsetek. Jeśli weźmiesz w zastaw 
płaszcz twego bliźniego, winieneś mu go 
oddać przed zachodem słońca, bo jest to 
jedyna jego szata i jedyne okrycie jego cia-
ła podczas snu. I jeśliby się on żalił przede 
Mną, usłyszę go, bo jestem litościwy».

Alleluja, Alleluja, Alleluja
Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał 
moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i 
przyjdziemy do niego.
Alleluja, Alleluja, Alleluja

Psalm: 18

Ref.: Miłuję Ciebie, Panie, Mocy moja

Miłuję Cię, Panie, 
Mocy moja,
Panie, Opoko moja i Twierdzo, 
mój Wybawicielu.

Ref.: Miłuję Ciebie, Panie, Mocy moja

Boże, Skało moja, na którą się chronię, 
Tarczo moja, Mocy zbawienia mego i moja 
Obrono.
Wzywam Pana, godnego chwały, 
i wyzwolony będę od moich nieprzyjaciół.

Ref.: Miłuję Ciebie, Panie, Mocy moja

Niech żyje Pan, niech będzie błogosławiona 
moja Opoka, 
niech będzie wywyższony mój Bóg i Zbawca.
Ty dałeś wielkie zwycięstwo królowi 
i łaską obdarzyłeś Dawida, Twego pomazańca.

Ref.: Miłuję Ciebie, Panie, Mocy moja

Ewangelia (Mt 22, 34-40)
Gdy faryzeusze posłyszeli, że zamknął usta 
saduceuszom, zebrali się razem, a jeden z 
nich, uczony w Prawie, wystawiając Go na 
próbę, zapytał: «Nauczycielu, które przy-
kazanie w Prawie jest największe?» On mu 
odpowiedział: «„Będziesz miłował Pana 
Boga swego całym swoim sercem, całą swo-
ją duszą i całym swoim umysłem”. To jest 
największe i pierwsze przykazanie. Drugie 
podobne jest do niego: „Będziesz miłował 
swego bliźniego jak siebie samego”. Na tych 
dwóch przykazaniach zawisło całe Prawo i 
Prorocy».

Drugie czytanie  (1Tes 1, 5c-10)

Bracia: Wiecie, jacy dla was byliśmy, prze-
bywając wśród was. A wy, przyjmując słowo 
pośród wielkiego ucisku, z radością Ducha 
Świętego, staliście się naśladowcami naszy-
mi i Pana, tak że okazaliście się wzorem 
dla wszystkich wierzących w Macedonii i 
Achai. Dzięki wam nauka Pańska stała się 
głośna nie tylko w Macedonii i Achai, ale 
wasza wiara w Boga wszędzie dała się po-
znać, tak że nawet nie potrzebujemy o tym 
mówić. Albowiem oni sami opowiadają o 
nas, jakiego to przyjęcia doznaliśmy od was 
i jak nawróciliście się od bożków do Boga, 
by służyć Bogu żywemu i prawdziwemu 
i oczekiwać z niebios jego Syna, którego 
wskrzesił z martwych, Jezusa, naszego wy-
bawcę od nadchodzącego gniewu.

Czytania na następne niedziele
XXXI Niedziala Zwykła, Rok A
Pierwsze czytanie: Ml 1, 14b – 2, 2b. 8-10
Psalm: 131
Drugie czytanie: 1 Tes 2, 7b-9. 13
Ewangelia: Mt 23, 1-12



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

1.11. g. 20.00 - Uroczystość Wszystkich Świętych
2.11. g. 20.00 - Wsp. Wszystkich wiernych zm.

Kolekta W minioną niedzielę kolekta wynio-
sła £ 987,08, wszystkim dziękujemy za złożone 
ofiary. 

„wspólnota u przyjaciela”  
w poniedziałek (30.10) o godz. 19:30, zapraszamy 
na Euchrystię w kościele. 

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.  

fatima najbliższy wtorek odbędzie się  
wieczór fatimski. w programie o godz.  19:30 w 
domu parafilanym film o Fatmie (j. ang.), o godz. 
21:00 adoracja i wspólna modlitwa w kościele.

o. Bogdan Leśniak SJ

pierwszy piątek miesiąca 
Adoracja Najświętszego Sakramentu  od  10:30 
do 20:00. Msze święte w języku angielskim 10:00  
i 18:30. Po mszy wieczorna Godzina Święta, w czasie 
której będzie możliwość spowiedzi w języku pol-
skim i angielskim. 

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.

projekty edukacyjne
W najbliższą niedzielę będziemy gościć w naszej 
parafii o. Artura Wyzinę SJ, dyrektora zespołu 
szkół jezuitów w Gdyni. Będzie to okazja do 
poznania ideii edukacji jezuickiej. Jesteśmy za-
proszeni do wsparcia tych inicjatyw przez dodat-
kowa kolektę.  

rekolekcje w życiu codziennym to czterotygodniowy 
program przygotowany dla wszystkich, którzy chcieliby poznać lub rozwijać duchowość 
ignacjańską. Rekolekcje ropoczną się pre-spotkaniem w niedzielę 12.11. Zakładają one co-
dzienną medytację na podstawie przygotowanych materiałów (45 min), spotkanie wspólne 
w niedziele o godz. 18.00 – 19.15 oraz dodatkowe spotkania z osobą towarzyszącą. Zapisy 
do piątku 10.11 drogą mailową: mkonopinski@jezuici.pl. Ilość miejsc jest ściśle ograniczo-
na, decyduje kolejność zgłoszeń.

„Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe?”. Niewątpliwie powyższe pytanie 
skierowane do Jezusa przez jednego z uczonych w prawie nie jest nam obce. My także jako chrze-
ścijanie często zmagamy się w naszym życiu z wielością przepisów, praw i reguł. Niejednokrotnie 
pogubieni w tej różnorodności pytamy: co tak naprawdę w tym wszystkim jest najważniejsze.
 Z pomocą przychodzi nam Pan Jezus w dzisiejszej Ewangelii porządkując naszą hierarchię 
wartości. Najpierw wskazuje: „Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą 
swoją duszą i całym swoim umysłem”. Potem dodaje: „Będziesz miłował swego bliźniego jak 
siebie samego”. Co to konkretnie znaczy? To przede wszystkim postawienie Boga na pierw-
szym miejscu, powierzenie Mu całego swojego życia, bycie gotowym do poświęcenia i ofiary. 
Miłowanie Boga i bliźniego zakłada nieustanną pracę nad sobą, wzywa do przezwyciężenia 
egoizmu i frustracji, do walki z tym co nie pozwala otworzyć się na innych. Jednym słowem 
miłość to bezinteresowny dar z siebie dla drugich. Niewątpliwie dzisiejsza Ewangelia to kwinte-
sencja chrześcijaństwa. Nie da się być prawdziwym chrześcijaninem nie kochając Boga i ludzi!
 Robiąc codzienny rachunek sumienia warto pytać się, czy Bóg jest nadal na pierwszym miej-
scu w moim życiu? Czy mogę powiedzieć, że kocham Boga całym swoim sercem, duszą i umy-
słem? A jeśli tak, to jaki ma to wpływ na moje życie codzienne oraz na dokonywane przeze 
mnie wybory? A jeśli nie, to zawsze mogę prosić o łaskę miłowania Boga i bliźniego.

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 kończą się prace remontowe. 
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 pozyska-
my przekażemy na potrzeby naszej parafii. Zakupione przedmioty należy zabrać i przetrans-
portować 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. 

Początek listopada, to czas szczególnej pamięci 
o tych, którzy zakończyli już swoje życie na zie-
mi. 1 listopada w łaczności z całym Kościołem 
wspominamy tych wszystkich, którzy dostąpi-
li już chwały nieba. 2 listopada prosimy Boga, 
aby do tej samej chwały włączył naszych bliskich 
zmarłych. W tych dniach zostaną odprawio-
ne Msze św. w intencji osób wymienionych na 
kartach wypominkowych. Odczytywanie imion 
naszych bliskich zmarłych odbędzie się 1 i 2 li-
stopada 15 min. przed Mszą św. o godz. 20.00.


