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Jesteśmy zaproszeni do przyjaźni z 
Królem bogatym w miłosierdzie. Jego 
królowanie nie ma końca, tak, jak Jego 
miłość i przebaczenie. 

CHRYSTUS KRÓL

Liturgia Słowa

Pierwsze Czytanie (2Sm  5, 1-3)
Wszystkie pokolenia izraelskie zeszły się u 
Dawida w Hebronie i oświadczyły Mu: «Oto 
my kości twoje i ciało. Już dawno, gdy Saul 
był królem nad nami, ty wyprawiałeś się i 
powracałeś na czele Izraela. I Pan rzekł do 
ciebie: Ty będziesz pasł mój lud, Izraela, i ty 
będziesz wodzem dla Izraela». Cała starszy-
zna Izraela przybyła do króla do Hebronu. I 
zawarł król Dawid przymierze z nimi wobec 
Pana w Hebronie. Namaścili więc Dawida 
na króla nad Izraelem.

Czytania na następną niedzielę
Pierwsza Niedziela Adwentu, Rok C
Pierwsze czytanie: Iz 2, 1-5
Psalm: Ps 122
Drugie czytanie: Rz  13, 11-14
Ewangelia: Mt 24, 37-44

Drugie czytanie  (Kol 1, 12 – 20)
Bracia: Dziękujcie Ojcu, który was uzdolnił 
do uczestnictwa w dziale świętych w świa-
tłości. On uwolnił nas spod władzy ciem-
ności i przeniósł do królestwa swego umiło-
wanego Syna, w którym mamy odkupienie, 
odpuszczenie grzechów. On jest obrazem 
Boga niewidzialnego, Pierworodnym wo-
bec każdego stworzenia, bo w Nim zostało 
wszystko stworzone: i to, co w niebiosach, i 
to, co na ziemi, byty widzialne i niewidzial-
ne, czy Trony, czy Panowania, czy Zwierzch-
ności, czy Władze. Wszystko przez Niego i 
dla Niego zostało stworzone. On jest przed 
wszystkim i wszystko w Nim ma istnienie. 
I On jest Głową Ciała, to jest Kościoła. On 

Alleluja, Alleluja, Alleluja
Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie;
błogosławione Jego królestwo, które nadchodzi.
Alleluja, Alleluja, Alleluja

Ps 122
Ref: Idźmy z radością na spotkanie Pana.
Ucieszyłem się, gdy mi powiedziano: 
«Pójdziemy do domu Pana».
Już stoją nasze stopy 
w twoich bramach, Jeruzalem.
Ref: Idźmy z radością na spotkanie Pana.
Do niego wstępują pokolenia Pańskie, 
aby zgodnie z prawem Izraela wielbić imię Pana.
Tam ustawiono trony sędziowskie, 
trony domu Dawida.
Ref: Idźmy z radością na spotkanie Pana.

Ewangelia (Łk 23, 35-43) 
Gdy ukrzyżowano Jezusa, lud stał i patrzył. 
Lecz członkowie Wysokiej Rady drwiąco 
mówili: «Innych wybawiał, niechże teraz 
siebie wybawi, jeśli On jest Mesjaszem, 
Wybrańcem Bożym». Szydzili z Niego i 
żołnierze; podchodzili do Niego i podawa-
li Mu ocet, mówiąc: «Jeśli Ty jesteś królem 
żydowskim, wybaw sam siebie». Był także 
nad Nim napis w języku greckim, łaciń-
skim i hebrajskim: «To jest Król żydow-
ski». Jeden ze złoczyńców, których tam 
powieszono, urągał Mu: «Czy Ty nie jesteś 
Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas». Lecz 
drugi, karcąc go, rzekł: «Ty nawet Boga się 
nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz? 
My przecież sprawiedliwie, odbieramy bo-
wiem słuszną karę za nasze uczynki, ale 
On nic złego nie uczynił». I dodał: «Jezu, 
wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do 
swego królestwa». Jezus mu odpowiedział: 
«Zaprawdę, powiadam ci: Dziś ze Mną bę-
dziesz w raju».

jest Początkiem, Pierworodnym spośród 
umarłych, aby sam zyskał pierwszeństwo 
we wszystkim. Zechciał bowiem Bóg, aby 
w Nim zamieszkała cała Pełnia, i aby przez 
Niego i dla Niego znów pojednać wszystko 
z sobą: i to co na ziemi, i to co w niebiosach, 
wprowadziwszy pokój przez Krew Jego 
Krzyża.



akt przyjęcia jezusa za króla i pana Dziś w Polsce zostanie złożony 
Akt Przyjęcia Jezusa za Króla i Pana. To zwieńczenie Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia 
oraz Jubileuszu 1050. rocznicy Chrztu Polski. Akt ten jest przede wszystkim aktem wiary, który 
potwierdza wybór Chrystusa i obliguje nas do życia na miarę zawartego z Nim przymierza. 

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.

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

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.

Kolekta w poprzednią niedzielę 
wyniosła £963,55 wszystkim serdecznie dzię-
kujemy za złożone ofiary.

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.  

Spowiedź po polsku
w niedzielę: 12:45–13:15 i 18:15–19:15

Kalendarz liturgiczny
21 listopada (poniedziałek):
Wsp. ofiarowania Najświętszej Maryi Panny
22 listopada (wtorek):
Wsp. św. Cecylii
26 listopada (sobota):
Wsp. św. Jana Berchmansa SJ

Msze święte po polsku 
w każdą niedzielę:

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

warsztaty muzyczne pro-
wadzone przez P. Bębenka, H. Kowalskiego  
i P. Pałkę odbędą się 13 – 15.1.17 w naszym ko-
ściele. Zapisy do 3.1 u Justyny Masłowskiej: ju-
stys.maslowska@gmail.com lub Rafała Pratko: 
pratko@wp.pl. Koszt udziału w warsztatach £30. 
Bieżące informacje na facebookowej stronie wy-
darzenia: „Warsztaty Muzyki Liturgicznej UK”.

adoracja Najświętszego Sakramentu  
w piątek w naszym kościele od 10:30 do 11:30 i od 
19:00 do 20:00. Zapraszamy!

POMOC PRAWNA możliwa jest do 
uzyskania w każdy poniedziałek od godz.10.00 
– 11.00 pod numerem telefonu 02032870344. 
Pomoc jest bezpłatna.

pomoc bezdomnym Przyj-
mujemy odzież dla bezdomnych, którą można 
przynosić na portiernię domu parafialnego z 
podpisem: „FOR HOMELESS”. Szczególnie po-
trzebne są: odzież zimowa, buty, koce oraz nowa 
bielizna i nowe skarpety. Prosimy zadbać, by 
odzież była czysta i gotowa do użytku.

„wspólnota u przyjaciela”  
w poniedziałek (21.11) o godz. 19:30, na spotka-
niu modlitwa i rozważanie Słowa. Spotkanie w  
Domu Parafialnym.

paczki świąteczne (dla ubogich i wielodzietnych rodzin oraz osób bezdom-
nych, z Kuchni Charytatywnej oo. franciszkanów we Wrocławiu). Można przygotować paczki 
wielkości pudełka 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. skrapety, bieliznę, przybory toaletowe itp.; dla dziecka 
np. słodycze, zabawki itp. Prosimy nie wkładać owoców. Zbiórki paczek w niedzielę 27.11  i  4.12 
po Mszach św. Więcej informacji: michalarchaniol@hotmail.com; lub tel. 07540 097912 (Artur).

Dzisiaj, w Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata w całym Kościele kończy się Nadzwy-
czajny Jubileusz Miłosierdzia. Jak minął ten Rok Święty? Jakie przyniósł owoce? Ilu ludzi wy-
korzystało ten czas łaski? Czy po tych prawie dwunastu miesiącach świat się zmienił na lepsze? 
Jakie jest moje serce, czy jest ono bardziej miłosierne? Czy mam jakiś trwały ślad po tym Roku 
w postaci konkretnego dzieła miłosierdzia? To tylko zarys pytań, na które możemy szukać 
odpowiedzi. Nie są one łatwe. 

Każdy z nas przeżył ten Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia inaczej. Jestem przekonany, że 
jeśli mieliśmy serca otwarte, to doświadczyliśmy bliskości miłosiernrgo Boga i kochającego 
spojrzenia Chrystusa, na przykład w sakramencie pokuty. Mam nadzieję, że nasza wspólnota 
parafialna mogła doświadczyć, że Kościół nikogo nie wyklucza, nie klasyfikuje według statusu 
społecznego, języka, rasy i kultury. Papież Franciszek mówiąc o Roku Świętym zaznaczył, że 
Pan Bóg również od nas oczkuje miłosierdzia. Chce, abyśmy stali się narzędziami w Jego rę-
kach. Ten, kto więcej doświadcza miłosierdzia, jest wezwany, by bardziej je rozprzestrzeniać. 
Miłosierdzia nie można trzymać w ukryciu, zatrzymać dla siebie!

Drzwi Święte Roku Jubileuszowego zostały już zamknięte, ale ramiona Pana Jezusa są nadal 
otwarte. On stoi u naszych drzwi i kołacze, jeśli je otworzymy, to ześle na nas zdrój łask. Kościół 
nigdy nie zamyka przed człowiekiem drzwi. Zawsze ilekroć jesteśmy utrudzeni i obciążeni, 
możemy przyjść!

o. Bogdan Leśniak SJ

dziękujemy za zangażowanie i po-
moc  w adoracji “24h dla Pana”. Mamy nadzieję, 
że był to owocny czas dla naszej wspólnoty.

spotkanie mikołajkowe dla dzieci odbędzie się w sobotę 3.12 od go-
dziny 14 do godziny 16.00 w domu parafialnym. Zapraszamy wszystkie dzieci do wspólnej 
zabawy i spotkania z bardzo specjalnym gościem!

wieczór uwielbienia na początek adwentu odbędzie się w naszym kościele 
w poniedziałek 28.11 o godzinie 19.30. Zapraszamy wszystkich do wspólnej modlitwy i dzięk-
czynienia za to, że Bóg chciał stać się człowiekiem. 


