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Potrzebujemy mądrości, by osiągnąć 
cel, dla którego zostaliśmy stworzeni 
- by osiągnąć zbawienie.

MĄDROŚĆ

Liturgia Słowa

Pierwsze Czytanie (Mdr 6, 12-16)

Mądrość jest wspaniała i nie więdnie, ci 
łatwo ją dostrzegą, którzy ją miłują, ci ją 
znajdą, którzy jej szukają, uprzedza bo-
wiem tych, co jej pragną, wpierw dając się 
im poznać. Kto dla niej wstanie o świcie, 
ten się nie natrudzi, znajdzie ją bowiem 
siedzącą u drzwi swoich. O niej rozmyślać 
– to szczyt roztropności, a kto z jej powo-
du nie śpi, wnet się trosk pozbędzie, sama 
bowiem obchodzi i szuka tych, co są jej 
godni, objawia się im łaskawie na ścież-
kach i wychodzi naprzeciw wszystkim ich 
zamysłom.

Alleluja, Alleluja, Alleluja
Czuwajcie i bądźcie gotowi,
bo o godzinie, której się nie domyślacie,
Syn Człowieczy przyjdzie.
Alleluja, Alleluja, Alleluja

Psalm: 63

Ref.: Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza

Ewangelia (Mt 25, 1-13)
Jezus opowiedział swoim uczniom tę przy-
powieść: «Podobne będzie królestwo niebie-
skie do dziesięciu panien, które wzięły swoje 
lampy i wyszły na spotkanie pana młodego. 
Pięć z nich było nierozsądnych, a pięć roz-
tropnych. Nierozsądne wzięły lampy, ale nie 
wzięły z sobą oliwy. Roztropne zaś razem z 
lampami zabrały również oliwę w swoich 
naczyniach. Gdy się pan młody opóźniał, 
senność ogarnęła wszystkie i posnęły. Lecz o 
północy rozległo się wołanie: „Oto pan mło-
dy idzie, wyjdźcie mu na spotkanie!” Wtedy 
powstały wszystkie owe panny i opatrzyły 
swe lampy. A nierozsądne rzekły do roz-
tropnych: „Użyczcie nam swej oliwy, bo na-
sze lampy gasną”. Odpowiedziały roztropne: 
„Mogłoby i nam, i wam nie wystarczyć. Idź-
cie raczej do sprzedających i kupcie sobie”. 
Gdy one szły kupić, nadszedł pan młody. 
Te, które były gotowe, weszły z nim na ucztę 
weselną, i drzwi zamknięto. Nadchodzą w 
końcu i pozostałe panny, prosząc: „Panie, 
panie, otwórz nam!” Lecz on odpowiedział: 
„Zaprawdę, powiadam wam, nie znam was”. 
Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani go-
dziny».

Drugie czytanie  (1Tes 4, 13-18)

Nie chcemy, bracia, byście trwali w niewie-
dzy co do tych, którzy umierają, abyście się 
nie smucili jak wszyscy ci, którzy nie mają 
nadziei. Jeśli bowiem wierzymy, że Jezus 
istotnie umarł i zmartwychwstał, to również 
tych, którzy umarli w Jezusie, Bóg wypro-
wadzi wraz z Nim. To bowiem głosimy wam 
jako słowo Pańskie, że my, żywi, pozosta-
wieni na przyjście Pana, nie wyprzedzimy 
tych, którzy pomarli. Sam bowiem Pan zstą-
pi z nieba na hasło i na głos archanioła, i na 
dźwięk trąby Bożej, a zmarli w Chrystusie 
powstaną pierwsi. Potem my, żywi, tak po-
zostawieni, wraz z nimi będziemy porwani 
w powietrze, na obłoki naprzeciw Pana, i w 
ten sposób na zawsze będziemy z Panem. 
Przeto wzajemnie się pocieszajcie tymi sło-
wami.

Czytania na następne niedziele
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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

rada duszpasterstwa 
odbędzie się 14 listopada o 19.00. Wszelkie suge-
stie są mile widziane. Można je przekazywać drogą 
elektroniczną bądź bezpośrednio do duszpasterzy. 

Msze święte po polsku 
w każdą niedzielę:

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

16.11. g. 19.30 – z Różą Różańca

Kolekta w minioną niedzielę wyniosła  
£765,74, wszystkim dziękujemy za złożo-
ne ofiary. Na projekty edukacyjne zebraliśmy 
£837,30, bardzo dziękujemy za wsparcie. 

„wspólnota u przyjaciela”  
w poniedziałek (13.11) o godz. 19:30, zapraszamy 
na Adorację najświętszego Sakramentu, która 
odbędzie się w kościele. Tego dnia powołamy w 
naszej Wspólnocie diakonię modlitwy wstawien-
niczej. Serdecznie zapraszamy! 

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
13 listopada (poniedziałek):
Wsp. św. Stanisława Kostki SJ, patrona młodzieży
14 listopada (wtorek) u jezuitów:
Wsp. św. Józefa Pignatellego SJ, kapłana
15 listopada (środa):
Wsp. św. Alberta Wielkiego, bp i doktora kościoła
16 listopada (czwartek) u jezuitów:
Wsp. św. Rocha Gonzaleza, Alfonsa Rodrigueza i 
Jana del Castillo, kapłanów i męczenników
17 listopada (piątek):
Wsp. św. Elżbiety Węgierskiej

o. Bogdan Leśniak SJ

dziękujemy
za pomoc w sprzątaniu kościoła tym, którzy  
w miniony piątek brali w nim udział. Zaprasza-
my do udziału w tej posłudze dla naszej Wspól-
noty Parafialnej.

róża różańca 
Rodziców za Dzieci będzie miała Mszę świętą w 
Małej Kaplicy w III czwartek miesiąca, tj. 16.11 o 
godz. 19.30.

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.

pary i małżeństwa W ramach zakończenia obchodów roku par i rodzin w 
naszej parafii, zapraszamy na specjalną Mszę św. 18 listopada o godzinie 19.00. Po Mszy św. zaprasza-
my na nieformalne spotkanie do domu parafialnego. Msza św. i spotkanie będą miały charakter 
międzynarodowy.    

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.

Czytania z dzisiejszej niedzieli wzywają nas do czujności oraz mądrego przygotowania 
się na ostateczne spotkaniem z Bogiem. W sposób szczególny z pomocą przychodzi nam 
ewangeliczna przypowieść o pannach roztropnych i nierozsądnych. Co to znaczy być czło-
wiekiem rozsądnym? W ujęciu biblijnym to przede wszystkim umiłowanie mądrości oraz 
umiejętność porządkowania rzeczy w swoim życiu tak, aby pomogły nam osiągnć cel, dla 
którego zostaliśmy stworzeni - a jest nim ostateczne zjednoczenie z Bogiem. Stąd też czło-
wiek potrzebuje daru mądrości, by umiał godnie i szczęśliwie żyć rozwijając powierzone 
mu przez Boga talenty. Ponadto mądrość konieczna jest także, aby człowiek umiał rozpo-
znawać czas właściwy, by nie przegapił, tak jak panny nieroztropne, możliwości spotkania 
się z przychodzącym Panem. A zatem, gdzie możemy nauczyć się takiej mądrości oraz 
podejmowania roztropnych decyzji? Niewątpliwie takim miejscem jest między innymi in-
dywidualna modlitwa, życie sakramentalne czy rozważanie Słowa Bożego. To właśnie tam 
rodzi się mądrość, dzięki której poznajemy prawdę o sobie oraz uczymy się bycia ludźmi 
odpowiedzialnymi i roztropnymi przez całe życie. Więcej, o mądrość musimy też prosić, 
ponieważ jest ona darem Ducha Świętego, który udziela się bezpośrednio człowiekowi 
otwartemu na czuwanie, słuchanie i wypełnianie woli Bożej.

Może warto w tym kończącym się roku liturgicznym zrobić sobie rachunek sumienia w 
świetle dzisiejszej Ewangelii. A zatem, czy mogę powiedzieć o sobie, że jestem człowie-
kiem roztropnym i czuwającym? Czy mam świadomość, że i w moim życiu, jak w przy-
padku panien nieroztropnych, przychodzi Bóg w sytuacjach zupełnie niespodziewanych? 
Czy proszę o mądrość na miarę panien roztropnych, która przygotuje mnie na spotkanie 
z Panem?

Udziel mi Panie Ducha Twej mądrości, abym nade wszystko pokochał Ciebie oraz w świe-
tle Twej miłości poznał i przyjął prawdę o sobie!

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. 


