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Świętość #nie#oznacza#doskonałości

XXX Niedziela Zwykła, Rok C

LITURGIA SŁOWA

Pierwsze Czytanie (Syr 35, 12-14. 16-18)
Pan jest sędzią, który nie ma względu na 
osoby. Nie będzie miał On względu na oso-
bę przeciw biednemu, owszem, wysłucha 
prośby pokrzywdzonego. Nie zlekceważy 
błagania sieroty ani wdowy, kiedy się skar-
ży. Kto służy Bogu, z upodobaniem zostanie 
przyjęty, a błaganie jego dosięgnie obło-
ków. Modlitwa pokornego przeniknie obło-
ki i nie dozna pociechy, zanim nie osiągnie 
celu. Nie odstąpi, aż wejrzy Najwyższy i uj-
mie się za sprawiedliwymi, i wyda słuszny 
wyrok.

Drugie czytanie  (2 Tm 4, 6-9. 16-18)
Najdroższy: Krew moja już ma być wyla-
na na ofiarę, a chwila mojej rozłąki nade-
szła. W dobrych zawodach wystąpiłem, 
bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem. 
Na ostatek odłożono dla mnie wieniec 
sprawiedliwości, który mi w owym dniu 
odda Pan, sprawiedliwy Sędzia, a nie 
tylko mnie, ale i wszystkim, którzy umi-
łowali pojawienie się Jego. Pośpiesz się, 
by przybyć do mnie szybko. W pierwszej 
mojej obronie nikt przy mnie nie stanął, 
ale wszyscy mnie opuścili: niech im to 
nie będzie policzone! Natomiast Pan sta-
nął przy mnie i wzmocnił mnie, aby się 
przeze mnie dopełniło głoszenie Ewan-
gelii i aby wszystkie narody je posłysza-
ły; wyrwany też zostałem z paszczy lwa. 
Wybawi mnie Pan od wszelkiego złego 
czynu i ocali mnie, przyjmując do swego 
królestwa niebieskiego; Jemu chwała na 
wieki wieków. Amen.

Ewangelia (Łk 18, 9-14) 

Jezus opowiedział niektórym, co dufni 
byli w siebie, że są sprawiedliwi, a innymi 
gardzili, tę przypowieść: Dwóch ludzi przy-
szło do świątyni, żeby się modlić, jeden 
faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął 
i tak w duszy się modlił: „Boże, dziękuję 
Ci, że nie jestem jak inni ludzie: zdziercy, 
niesprawiedliwi, cudzołożnicy, albo jak i 
ten celnik. Zachowuję post dwa razy w ty-
godniu, daję dziesięcinę ze wszystkiego, co 
nabywam”. A celnik stał z daleka i nie śmiał 
nawet oczu wznieść ku niebu, lecz bił się 
w piersi, mówiąc: „Boże, miej litość dla 
mnie, grzesznika!” Powiadam wam: Ten 
odszedł do domu usprawiedliwiony, nie 
tamten. Każdy bowiem, kto się wywyższa, 
będzie poniżony, a kto się uniża, będzie 
wywyższony.

Alleluja, Alleluja, Alleluja

W Chrystusie Bóg pojednał świat z sobą, 
nam zaś przekazał słowo jednania.

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Psalm: Ps 34

Biedak zawołał i Pan go wysłuchał.

CZYTANIA NA NASTĘPNĄ NIEDZIELĘ

XXXI Niedziela Zwykła – Rok C
 
Pierwsze czytanie: Mdr 11, 22 – 12, 2
Psalm: Ps 145 
Drugie czytanie: 2 Tes 1, 11 – 2, 2
Ewangelia: Łk 19, 1-10



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 
£ 2,812.28 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

Błogosławieństwo (hebr. beracha) jest 
jednym z głównych motywów psalmu 
śpiewanego dzisiaj. „Chcę błogosła-
wić Pana w każdym czasie, na ustach 
moich zawsze Jego chwała” (Ps 34,2). 
Jesteśmy zaproszeni do tego, aby mó-
wić „błogo” o Panu Bogu. To jednak 
nie wszystko. Chcemy, aby i Pan Bóg 
wypowiedział się „błogo” o nas. W tym 
kontekście przywołajmy najstarszy zi-
dentyfikowany fragment Pisma Świę-
tego. Został on znaleziony w 1979 roku 
w jednej z jerozolimskich grot przez 
Gabriela Barkaya, profesora arche-
ologii na Uniwersytecie Tel Awiwie. 
Miejsce znalezienia to jaskinia Ketef 
Hinnom, prawdopodobnie służyła ono 
do pochówku. Fragment pochodzi z 
VII wieku przed Chrystusem i jest 
to tzw. Błogosławieństwo Aaronowe 
spisane na dwóch płatach srebra. Mo-
żemy je również znaleźć w biblijnej 
Księdze Liczb. Oto one: “Niech cię Pan 
błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpro-
mieni oblicze swe nad tobą, niech cię 
obdarzy swą łaską. Niech Pan zwróci 
ku tobie oblicze swoje i niech cię obda-
rzy pokojem”.  (Lb 6,24-26) Większość z 
nas uświadomi sobie po przeczytaniu 
tego fragmentu, że otrzymujemy to 
błogosławieństwo w kościele katolic-
kim podczas większych świąt.

 

o. Michał Karnawalski, SJ 

Wypominki
są wyłożone z tyłu kościoła. Wypełnione 
karty wraz z ofiarą prosimy składać bez-
pośrednio w zakrystii. W Uroczystość 
Wszystkich Świętych oraz w Dzień Za-
duszny wszystkie Msze święte zostaną od-
prawione w intencji osób wymienionych 
na kartach wypominkowych. Odczytanie 
wymienionych zmarłych 15 minut przed 
Mszą.

Divine Mercy Group
Spotkanie odbędzie się w środę 30.10 i 
rozpocznie się Mszą św. o godz. 18:30 w 
kościele. Po Mszy św. zapraszamy na na-
bożeństwo ku czci Bożego Miłosierdzia.

Kancelaria parafialna
będzie nieczynna od 01.11 do 12.11. 
Wszystkie pilne sprawy prosimy załatwiać 
w najbliższych dniach. W sprawach waż-
nych prosimy o e-mail: stignatiuspl@gma-
il.com  Za niedogodności przepraszamy.

Beracha

Nadzwyczajni Szafarze
W środę 30.10 o godz. 19:30 w ramach 
stałej formacji Nadzwyczajnych Szafarzy 
Komunii św. odbędzie się Msza św. a po 
niej adoracja Najświetszego Sakramen-
tu. Zapraszamy.

O Życiu

Zapraszamy na warsztaty poświęcone na-
turalnemu planowaniu rodziny oraz zdro-
wiu kobiety i dziecka, które odbędą się 
29.11 godz. 19:30 i 30.11 od godz. 10:30 
Naturalne Planowanie Rodziny, in vitro, 
naprotechnologia, antykoncepcja, ciąża, 
poronienie to jedne z wielu tematów, któ-
re będą poruszone. Warsztaty skierowane 
są nie tylko do kobiet ale także do ich 
partnerów i mężów. Koszt warsztatów to 
£15, z możliwością zwolnienia z opłat po 
wcześniejszym zgłoszeniu. Szczegółowe 
informacje na na naszej stronie: www.
stignatius.pl. Zapisy e-mail: stignatiuspl@
gmail.com lub tel. 07542873055

Wszystkich Świętych

Początek listopada, to czas szczególnej 
pamięci o tych, którzy zakończyli już 
swoje życie na ziemi. 1 listopada w łacz-
ności z całym Kościołem wspominamy 
tych wszystkich, którzy dostąpili już 
chwały nieba. 2 listopada prosimy Boga, 
aby do tej samej chwały włączył naszych 
bliskich zmarłych. W tych dniach zostaną 
odprawione Msze św. w intencji osób wy-
mienionych na kartach wypominkowych. 
Odczytywanie imion naszych bliskich 
zmarłych odbędzie się 1 i 2 listopada 15 
min. przed Mszą św. o godz. 20:00.

Msza św. 
z modlitwą o uzdrowienie
Msza św. odbędzie się w poniedziałek  
28.10 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. 

Pierwszy Piątek Miesiąca
to zarazem Uroczystość Wszystkich Świę-
tych, możliwość spowiedzi przed Mszą 
św wieczorną od godz. 19:15 w języku 
polskim. 


