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Spójrz #poza#własny#dom

XXVI Niedziela Zwykła, Rok C

LITURGIA SŁOWA
Pierwsze Czytanie (Am 6, 1a.4-7)
Tak mówi Pan wszechmogący: Biada bez-
troskim na Syjonie i dufnym na górze Sa-
marii. Leżą na łożach z kości słoniowej i 
wylegują się na dywanach; jedzą oni ja-
gnięta z trzody i cielęta ze środka obory. 
Improwizują na strunach harfy i jak Dawid 
wynajdują instrumenty muzyczne. Piją cza-
szami wino i najlepszym olejkiem się na-
maszczają, a nic się nie martwią upadkiem 
domu Józefa. Dlatego teraz ich poprowadzę 
na czele wygnańców, i zniknie krzykliwe 
grono hulaków.

Drugie czytanie  (1Tm 6, 11-16)
Ty, o człowiecze Boży, podążaj za spra-
wiedliwością, pobożnością, wiarą, miło-
ścią, wytrwałością, łagodnością. Walcz 
w dobrych zawodach o wiarę, zdobywaj 
życie wieczne: do niego zostałeś powoła-
ny i o nim złożyłeś dobre wyznanie wo-
bec wielu świadków. Nakazuję w obliczu 
Boga, który ożywia wszystko, i Chrystusa 
Jezusa – Tego, który złożył dobre wyzna-
nie za Poncjusza Piłata – ażebyś zachował 
przykazanie nieskalane, bez zarzutu, aż 
do objawienia się naszego Pana, Jezusa 
Chrystusa. Ukaże je, we właściwym cza-
sie, błogosławiony i jedyny Władca, Król 
królujących i Pan panujących, jedyny 
mający nieśmiertelność, który zamiesz-
kuje światłość niedostępną, którego nikt 
z ludzi nie widział ani nie może zoba-
czyć: Jemu cześć i moc wiekuista! Amen.

Ewangelia (Łk 16, 19-31) 
Jezus powiedział do faryzeuszów: Żył pe-
wien człowiek bogaty, który ubierał się w 
purpurę i bisior i dzień w dzień ucztował 
wystawnie. U bramy jego pałacu leżał że-
brak pokryty wrzodami, imieniem Łazarz. 
Pragnął on nasycić się odpadkami ze stołu 
bogacza. A także psy przychodziły i lizały 
jego wrzody. Umarł żebrak i aniołowie za-
nieśli go na łono Abrahama. Umarł także 
bogacz i został pogrzebany. Gdy cierpiąc 
męki w Otchłani, podniósł oczy, ujrzał z 
daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie. I 
zawołał: „Ojcze Abrahamie, ulituj się nade 
mną i przyślij Łazarza, aby koniec swego 
palca umoczył w wodzie i ochłodził mój ję-
zyk, bo strasznie cierpię w tym płomieniu”.
Lecz Abraham odrzekł: „Wspomnij, synu, 
że za życia otrzymałeś swoje dobra, a Ła-
zarz w podobny sposób – niedolę; teraz 
on tu doznaje pociechy, a ty męki cierpisz. 
A ponadto między nami a wami zionie 
ogromna przepaść, tak że nikt, choćby 
chciał, stąd do was przejść nie może ani 
stamtąd nie przedostają się do nas”. Tam-
ten rzekł: „Proszę cię więc, ojcze, poślij 
go do domu mojego ojca. Mam bowiem 
pięciu braci: niech ich ostrzeże, żeby i 
oni nie przyszli na to miejsce męki”. Lecz 
Abraham odparł: „Mają Mojżesza i Pro-
roków, niechże ich słuchają!” „Nie, ojcze 
Abrahamie – odrzekł tamten – lecz gdyby 
ktoś z umarłych poszedł do nich, to się na-
wrócą”. Odpowiedział mu: „Jeśli Mojżesza 
i Proroków nie słuchają, to choćby ktoś z 
umarłych powstał, nie uwierzą”.

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Jezus Chrystus, będąc bogatym, dla was 
stał się ubogim, aby was ubóstwem swoim 
ubogacić.

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Psalm: Ps 146

Chwal, duszo moja, Pana, Stwórcę 
swego.



do naszej parafii, a także tym parafianom, 
którzy tego jeszcze nie zrobili, polecamy, 
by skorzystali z formularzy dostępnych 
z tyłu kościoła (St Ignatius Parish – Pa-
rishioner Registration Form) i dokonali 
zapisu do wspólnoty parafialnej.

Nowo przybyłym

Kolekta w poprzednią niedzielę wyniosła 
£ 2,904.37 Wszystkim serdecznie dzięku-
jemy za złożone ofiary.

Kolekta

przybyłych do naszego kościoła i na-
szej wspólnoty parafialnej! Parafia 
św. Ignacego to miejsce, gdzie spoty-
kają się różne wspólnoty językowe.  
Życzymy wszystkim dobrej niedzieli i bło-
gosławionego tygodnia.

Witamy wszystkich

po polsku: w każdą niedzielę
13:30 – Msza z udziałem dzieci 
19:30 – Msza wieczorna
po angielsku: codziennie o 10:00 i 18:30 
w niedzielę: (sobota 19:00) 8:00; 10:00; 
11:30; 18:00

Msze święte

po polsku: w każdą niedzielę 
12:45–13:15 
18:45–19:30
Istnieje możliwość umówienia się na  
spowiedź indywidualnie.

Spowiedź

poniedziałek 9:00–10:30
piątek 17:45–18:45
Intencje mszalne można zamawiać po 
każdej Mszy św.   

Kancelaria parafialna

Grupy pomocowe
Przy naszej parafii działają następujące 
grupy wsparcia: Grupa Anonimowych 
Alkoholików AA - w czwartki o godz. 
19:00, Grupa wsparcia dla osób współ-
uzależnionych i osób żyjących z osobami 
uzależnionymi AL-ANON - w środy o 
godz. 19:30, Grupa Anonimowych Nar-
komanów NA (w j. ang.) - we wtorki o 
godz. 19:00. Grupy mają charajter otwar-
ty, wszystkich potrzebujących wsparcia 
zapraszamy.

Kurs przedmałżeński
W roku 2019/2020 odbędzie się jedna edy-
cja kursu przedmałżeńskiego w języku 
polskim. Kurs rozpoczniemy w ostatnią 
niedzielę stycznia (26.01.2020), będzie to 
6 spotkań po 3 godz. w niedzielę od godz. 
10:00 do 13:00. Kurs odbędzie się, jeśli 
zapiszą się na niego przynajmniej 4 pary, 
prowadzony jest metodą warsztatową.

Season of Creation
Słuchając przypowieści o Łazarzu 

łatwo nam myśleć o podziale na bo-
gatych i biednych. Na tych, którzy 
troszczą się o innych i tych, w których 
sercach króluje egoizm. Doświadcza-
my zarówno jednego, jak i drugiego 
– ja sam jestem i dobry, i jestem ego-
istą. Kiedy patrzę na życie, nie zawsze 
jestem gotów dawać dobro, zrozu-
mienie, dzielić się z innymi. Czasem 
stres, napięcia, problemy nie pozwa-
lają mi spojrzeć poza bramy mojego 
domu, pozwalam innym umierać w 
mojej bliskości. Czasem prosząc o po-
moc nie umiem znaleźć słów, gestów, 
które przybliżyłyby mnie do drugiego 
człowieka. Przypowieść kończy się 
smutnym stwierdzeniem, że serce 
egoistyczne nie słucha proroków i nie 
będzie słuchało nawet tych, którzy 
umarli. 

Przez ostatnie tygodnie nasze serca 
były poruszane modlitwę za stwo-
rzenie, przygotowując się na wspo-
mnienie św. Franciszka, chcieliśmy 
spojrzeć, na bezbronność i biedę 
naszego Wspólnego Domu. Może 
warto spojrzeć na ile moje serce stało 
się bardziej wrażliwe w tym czasie? 
Czy jest coś, co jeszcze mogę zrobić? 
W najbliższy piątek we wspomnienie 
św. Franciszka z Asyżu pomódlmy 
się  się aby nasze serca były chłonne 
na potrzeby ludzi i całego świata, 
abyśmy byli najmniejszymi sługami 
całego stworzenia.

o. Mateusz Konopiński SJ 

Niedziela 13:30
wszystkie osoby, które pomagają lub 
chciałyby zaangażować się przy niedziel-
nych Mszach św. o godz. 13:30 zaprasza-
my na spotkanie dziś po Mszy św. o godz. 
13:30 w domu parafilanym.

30 września (poniedziałek): Wsp. św. 
Hieronima, prezbitera i doktora Kościoła
01 października (wtorek): Wsp. św. Tere-
sy od Dzieciątka Jezus, dziewicy i doktora 
Kościoła 
02 października (środa): Wsp. Świętych 
Aniołów Stróżów
03 października (czwartek): Wsp. św. 
Franciszka Borgiasza, kapłana
04 października (piątek): Wsp. św. Fran-
ciszka z Asyżu

Kalendarz liturgiczny

Pierwszy Piątek Miesiąca
Adoracja Najświętszego Sakramentu  od  
godz. 10:30 do 11:30 oraz od godz. 19:00 
do 20:00. Możliwość spowiedzi w języku 
polskim i angielskim od godz. 19:00. 

Msza św. 
z modlitwą o uzdrowienie
Msza św. odbędzie się w poniedziałek  
30.09 o godz. 19:30. Zapraszamy. Po 
Mszy św. będziemy trwali na modlitwie 
adorując Najświętszy  Sakrament, pro-
sząc Pana Jezusa o Jego dary. Prosimy, 
abyście informowali o tym wydarze-
niu Waszych najbliższych i wszystkich 
potrzebujących. 

Zmiana tajemnic różańca
odbędzie się w niedzielę 04.10 po Mszy 
św. wieczornej. Zapraszamy.

Odwiedziny chorych
W każdy I piątek miesiąca. Jest to możli-
wość spowiedzi i przyjęcia Komunii świę-
tej. Zainteresowanych prosimy o kontakt. 
Jeśli jest taka potrzeba, po wcześniej-
szym uzgodnieniu terminu, odwiedzamy 
również chorych w szpitalu.


