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Nieważne, jak wyglądamy i jak oce-
niają nas ludzie, ważne jest to, co 
mamy w sercu.

PRAWDZIWE ŻYCIE

Liturgia Słowa

Pierwsze Czytanie (Ml 1, 14b – 2, 2b. 8-10)

Pan Zastępów mówi: «Ja jestem potężnym 
Królem, a imię moje wzbudzać będzie lęk 
między narodami. Teraz zaś do was, kapła-
ni, odnosi się następujące polecenie: Jeśli 
nie usłuchacie i nie weźmiecie sobie do 
serca tego, iż macie oddawać cześć memu 
imieniu, mówi Pan Zastępów, to rzucę 
na was przekleństwo. Zboczyliście z dro-
gi, wielu pozbawiliście nauki, zerwaliście 
przymierze Lewiego, mówi Pan Zastępów. 
A więc z mojej woli jesteście lekceważe-
ni i macie małe znaczenie wśród całego 
ludu, ponieważ nie trzymacie się moich 
dróg i stronniczo udzielacie pouczeń.
Czyż nie mamy wszyscy jednego Ojca? 
Czyż nie stworzył nas jeden Bóg? Dla-
czego oszukujemy jeden drugiego, znie-
ważając przymierze naszych przodków?»

Alleluja, Alleluja, Alleluja
Jeden jest Ojciec wasz w niebie
i jeden jest wasz Nauczyciel, Chrystus.
Alleluja, Alleluja, Alleluja

Psalm: 131

Ref.: Strzeż duszy mojej w Twym pokoju, Panie

Ewangelia (Mt 23, 1-12)
Jezus przemówił do tłumów i do swych 
uczniów tymi słowami: «Na katedrze Moj-
żesza zasiedli uczeni w Piśmie i faryzeusze. 
Czyńcie więc i zachowujcie wszystko, co 
wam polecą, lecz uczynków ich nie naśla-
dujcie. Mówią bowiem, ale sami nie czynią. 
Wiążą ciężary wielkie i nie do uniesienia 
i kładą je ludziom na ramiona, lecz sami 
palcem ruszyć ich nie chcą. Wszystkie swe 
uczynki spełniają w tym celu, żeby się lu-
dziom pokazać. Rozszerzają swoje filakte-
rie i wydłużają frędzle u płaszczów. Lubią 
zaszczytne miejsca na ucztach i pierwsze 
krzesła w synagogach. Chcą, by ich pozdra-
wiano na rynkach i żeby ludzie nazywali ich 
Rabbi. A wy nie pozwalajcie nazywać się 
Rabbi, albowiem jeden jest wasz Nauczyciel, 
a wy wszyscy jesteście braćmi. Nikogo też 
na ziemi nie nazywajcie waszym ojcem; je-
den bowiem jest Ojciec wasz, Ten w niebie. 
Nie chciejcie również, żeby was nazywano 
mistrzami, bo jeden jest tylko wasz Mistrz, 
Chrystus. Największy z was niech będzie 
waszym sługą. Kto się wywyższa, będzie po-
niżony, a kto się poniża, będzie wywyższo-
ny».

Drugie czytanie  (1Tes 2, 7b-9. 13)

Bracia: Stanęliśmy pośród was pełni skrom-
ności, jak matka troskliwie opiekująca się 
swoimi dziećmi. Będąc tak pełni życzliwo-
ści dla was, chcieliśmy wam dać nie tylko 
Bożą Ewangelię, lecz nadto dusze nasze, tak 
bowiem staliście się nam drodzy. Pamiętacie 
przecież, bracia, naszą pracę i trud. Praco-
waliśmy dniem i nocą, aby nikomu z was 
nie być ciężarem. Tak to wśród was głosi-
liśmy Ewangelię Bożą. Dlatego nieustannie 
dziękujemy Bogu, bo gdy przejęliście słowo 
Boże, usłyszane od nas, przyjęliście je nie 
jako słowo ludzkie, ale jako to, czym jest na-
prawdę – jako słowo Boga, który działa w 
was, wierzących.

Czytania na następne niedziele
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Drugie czytanie: 1 Tes 4, 13-18
Ewangelia: Mt 25, 1-13



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

sprzątanie kościoła
w piątek (10.11) po adoracji Najświętszego 
Sakramentu o godz. 20:00. Jako wspólnota Po-
laków jesteśmy odpowiedzialni za sprzątanie 
naszego kościoła. Zapraszamy do włączenia się 
w dbanie o wspólne dobro.

Msze święte po polsku 
w każdą niedzielę:

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

9.11. g. 19.30 – z grupą modlitewną o. Pio

Kolekta w minioną niedzielę wyniosła 
£970,83, wszystkim dziękujemy za złożone 
ofiary. 

„wspólnota u przyjaciela”  
w poniedziałek (30.10) 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
9 listopada (czwartek):
Święto rocznica poświęcenia Bazyliki 
Laterańskiej
10 listopada (piątek):
Wsp. św. Leoan Wielkiego, papieża i  dr Kościoła
11 listopada (sobota):
Wsp. św. Marcian, biskupa

o. Mateusz Konopiński SJ

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

grupa modlitewna o. pio
Spotkanie modlitewne w czwartek (9.11) o 19:30 
w Małej Kaplicy. Zapraszamy.

projekty edukacyjne
Dziś gościmy w naszej wspólnocie o. Artura Wy-
zinę SJ, dyrektora zespołu szkół jezuitów w Gdy-
ni. Będzie on głosił nam Słowo Boże, i będzie 
to także okazja do poznania ideii edukacji jezu-
ickiej. Wszyscy jesteśmy zaproszeni do wsparcia 
tych inicjatyw przez dodatkową 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.

intencje mszalne Istnieje moż-
liwość rezerwacji intencji mszalnych na Mszach 
św. roratnich, które w miesiącu grudniu od po-
niedziałku do piątku będę sprawowane o godzi-
nie 6.15.

W dniach kiedy wspominamy Wszystkich Świętych, naszych drogich zmarłych, i tuż przed 
tutejszym „Poppy day”, a naszym świętem Odzyskania Niepodległości, całe otoczenie mówi 
nam „pamiętaj!” Pamiętaj o zmarłych, pamiętaj o tych, którzy oddali swoje życie za wolność, 
pamiętaj o tych, którzy swoim życiem oddali chwałę Bogu.
Pamięć pozwala nam budować teraźniejszość i przyszłość. Przykład i doświadczenie minionych 
czasów są dla nas niekończącą się skarbnicą doświadczeń. Nie jest ważne, jak dobrze znamy hi-
storie i żywoty świętych, ale to, jak ich życie faktycznie wpłynęło na naszą rzeczywistość. Na ile 
zmienia się mój stosunek do każdego człowieka, którego spotykam. Nie stajemy się człowiekiem 
dojrzałym poprzez więdzę, ale przez doświadczenie spotkania i relacji z drugim człowiekiem. 
Dziś Jezus w Ewangelii do uczonych w piśmie i faryzeuszów mówi, że znajomość historii i 
prawa nie powoduje, że stają się oni godni zaufania i naśladowania. W Bożej perspektywie naj-
ważniejsze jest to, by stanąć w prawdzie i spojrzeć na drugiego człowieka z miłością. Wówczas 
całe prawo i całe życie nie stają się jedynie czymś na pokaz, ale są drogą zbliżania się do Boga. 
Wielu ludzi, z których możemy brać przykład w naszej codzienności żyło często w sposób bar-
dzo skromny, a nawet skryty. Można powiedzieć, że często swoje relacje z ludźmi czy z Panem 
Bogiem przeżywali w swoistej intymności, bez zbędnego rozgłosu, który jest często jedynie 
dekoracją zakrywającą niedostatki i braki szczerej miłości. 
Pier Giorgio Frassati, skromny młody człowiek, który zarażał Bogiem swoje otoczenie, Alonso 
Rodríguez SJ furtian, który prowadził głębokie życie duchowe, Polski pilot Franciszek Kornic-
ki, który wielokrotnie ryzykował życie, by chronić życia innych w Bitwie o Anglię, Sir Nicholas 
George Winton, który uratował ponad 600 żydowskich dzieci, żydowskich dzieci, to tylko nie-
liczne przykłady świętości życia w Bogu, które można by mnożyć.
Wierze, że i my przez pokorę własnego życia i działanie Ducha Świętego staniemy się ważną 
cząstką dobra dla całego świata.

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. 


