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XXXIII Niedziela Zwykła, Rok C

LITURGIA SŁOWA
Pierwsze Czytanie (Ml 3, 19-20a)
«Oto nadchodzi dzień palący jak piec, a 
wszyscy pyszni i wszyscy czyniący niepra-
wość będą słomą, więc spali ich ten nad-
chodzący dzień, mówi Pan Zastępów, tak że 
nie pozostawi po nich ani korzenia, ani ga-
łązki. A dla was, czczących moje imię, wzej-
dzie słońce sprawiedliwości i uzdrowienie 
w jego skrzydłach».

Drugie czytanie  (2 Tes 3, 7-12)
Bracia: Sami wiecie, jak należy nas na-
śladować, bo nie wzbudzaliśmy wśród 
was niepokoju ani u nikogo nie jedliśmy 
za darmo chleba, ale pracowaliśmy w 
trudzie i zmęczeniu, we dnie i w nocy, 
aby dla nikogo z was nie być ciężarem. 
Nie żebyśmy nie mieli do tego prawa, 
lecz po to, aby dać wam samych siebie 
za przykład do naśladowania. Albowiem 
gdy byliśmy u was, nakazywaliśmy wam 
tak: Kto nie chce pracować, niech też nie 
je! Słyszymy bowiem, że niektórzy wśród 
was postępują wbrew porządkowi: wcale 
nie pracują, lecz zajmują się rzeczami 
niepotrzebnymi. Tym przeto nakazujemy 
i napominamy ich w Panu Jezusie Chry-
stusie, aby pracując ze spokojem, własny 
chleb jedli.

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Nabierzcie ducha i podnieście głowy,        
ponieważ zbliża się wasze odkupienie.

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Psalm: Ps 98

Pan będzie sądził ludy sprawiedliwie.

XXXIV Niedziela Zwykła – Rok C
 
Pierwsze czytanie: 2 Sm 5, 1-3
Psalm: Ps 122 
Drugie czytanie: Kol 1, 12-20
Ewangelia: Łk 23, 35-43

Ewangelia (Łk 21, 5-19)
Gdy niektórzy mówili o świątyni, że jest 
przyozdobiona pięknymi kamieniami i da-
rami, Jezus powiedział: «Przyjdzie czas, 
kiedy z tego, na co patrzycie, nie zostanie 
kamień na kamieniu, który by nie był zwa-
lony». Zapytali Go: «Nauczycielu, kiedy to 
nastąpi? I jaki będzie znak, gdy to się dziać 
zacznie?» Jezus odpowiedział: «Strzeż-
cie się, żeby was nie zwiedziono. Wielu 
bowiem przyjdzie pod moim imieniem i 
będą mówić: „To ja jestem” oraz: „Nadszedł 
czas”. Nie podążajcie za nimi! I nie trwóżcie 
się, gdy posłyszycie o wojnach i przewro-
tach. To najpierw „musi się stać”, ale nie za-
raz nastąpi koniec». Wtedy mówił do nich: 
«„Powstanie naród przeciw narodowi” i 
królestwo przeciw królestwu. Wystąpią sil-
ne trzęsienia ziemi, a miejscami głód i za-
raza; ukażą się straszne zjawiska i wielkie 
znaki na niebie. Lecz przed tym wszystkim 
podniosą na was ręce i będą was prześla-
dować. Wydadzą was do synagog i do wię-
zień oraz z powodu mojego imienia wlec 
was będą przed królów i namiestników. 
Będzie to dla was sposobność do składania 
świadectwa. Postanówcie sobie w sercu nie 
obmyślać naprzód swej obrony. Ja bowiem 
dam wam wymowę i mądrość, której żaden 
z waszych prześladowców nie będzie mógł 
się oprzeć ani sprzeciwić. A wydawać was 
będą nawet rodzice i bracia, krewni i przy-
jaciele i niektórych z was o śmierć przypra-
wią. I z powodu mojego imienia będziecie 
w nienawiści u wszystkich. Ale włos z gło-
wy wam nie spadnie. Przez swoją wytrwa-
łość ocalicie wasze życie».



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 
£ 3,037.39 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

21 listopada (czwartek): Wsp. Ofiarowa-
nie Najświętszej Maryi Panny
22 listopada (piątek): Wsp. św. Cecylii, 
dziewicy i męczennicy

Kalendarz liturgiczny

Wspólnota u Przyjaciela
zaprasza od 18.11 w ramach poniedział-
kowych spotkań modlitewnych o godz. 
19:30 na cykl konferencji poświęconych 
rachunkowi sumienia czyli dobremu 
przygotowaniu do Sakramentu Pokuty i 
Pojednania. Wspólnota spotyka się w każ-
dy poniedziałek w Domu Parafialnym. 

Warsztaty „O Życiu”

Pomoc Psychologiczna
Pani Agata Peliksza, psychoterapeuta sta-
żysta prowadzi dyżur w środy 17:00-21:00
w domu parafialnym. Spotkanie tylko po 
umówieniu telefonicznym. Szczegółowe 
informacje: 07933 283373

Intencje mszalne
na rok 2020 przyjmujemy od 17.11. W 
2019 roku wolne intencje są na Mszach 
św. roratnich (02-24.12) od poniedział-
ku do piątku o godz. 6:15 oraz w soboty 
godz. 7:00 Paczki świąteczne

dla ubogich i wielodzietnych rodzin oraz 
osób bezdomnych, z Kuchni Charytatyw-
nej oo. franciszkanów we Wrocławiu. 
Można przygotować paczki wielkości pu-
dełka po butach, owinąć je w świąteczny 
papier i napisać dla kogo przeznaczona 
jest paczka – chłopiec, dziewczynka 
(zaznaczając wiek dziecka), kobieta lub 
mężczyzna. Do środka można włożyć: dla 
osoby bezdomnej np. bieliznę, przybory 
toaletowe itp., dla dziecka słodycze, za-
bawki itp. Prosimy nie wkładać owoców. 
Zbiórki paczek w niedziele 24.11  i  01.12 
po Mszach św. Więcej informacji: 
michalarchaniol@hotmail.com; lub tel. 
07940 929245 (Artur).

Róża Różańca
Rodziców za Dzieci będzie miała Mszę 
świętą oraz modlitwę różańcową w Ma-
łej Kaplicy w środę 20.11 o godz. 19:30. 
Zapraszamy.

Warsztaty skierowane są nie tylko 
do kobiet, ale  także  do ich part-
nerów i mężów oraz dorastających 
dzieci.

To nie tylko Naturalne Planowanie Ro-
dziny, ale także zagadnienia związane z 
antykoncepcją, rozwojem dziecka w ło-
nie matki i jego zagrożeniami jakie mogą 
wystąpić, utratą dziecka na różnym eta-
pie życia prenatalnego, niepłodnością 
małżeńską i NaProTECHNOLOGIĄ. 
Zapraszamy na spotkanie w piątek od 
19:30, które może być częścią kursu 
przedmałżeńskiego (zainteresowanym 
wydamy odpowiednie zaświadczenie)  i 
w sobotę od 10:30. Zapraszamy nie tylko 
pary starające się o dziecko, ale także 
kobiety, które są już mamami. Warto 
także pomyśleć o tych, którzy mają córki 
w wieku dojrzewania, bo informacje ze 
spotkania mogą się bardzo przydać przy 
wizytach u GP. 
Istnieje możliwość uczestnictwa w spo-
tkaniu tylko w piątek lub tylko w sobotę 
lub w obu. Nasz gość, pani doktor Iwona 
Rawicka, to wysokiej klasy specjalisata 
położnik - ginekolog, doktor nauk me-
dycznych, adiunkt Katedry Nauk o Rodzi-
nie Wydziału Teologicznego Uniwersyte-
tu Szczecińskiego. 
Można wziąć ze sobą wyniki badań, 
ponieważ przewidziana jest możliwość 
indywidualnych konsulatacji. Polecajcie 
i informujcie o tym wydarzeniu wszyst-
kich waszych znajomych! 
Zapisy e-mail: stignatiuspl@gmail.com 
albo telefonicznie: 07542873055, koszt 
tylko £15! 
Adres: St Ignatius Church, 27 High Road 
N15 6ND

29 - 30 listopada

Opłatki, kalendarze i coś 
eco.
Przy wejściu do kościoła można nabyć 
opłatki świąteczne i kalendarze na przy-
szły rok. W ramach troski o naszą planetę  
jest również możliwość zaopatrzenia się 
w butelki i torby wielorazowego użytku, 
przygotowane specjalnie z myślą o na-
szej wspólnocie parafialnej.   

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.


