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zachęcamy do wypełniania ankiety dotyczącej 
drogi synodalnej. Ankieta jest dostępna on-line.

Rejestracja w parafii

www.linkd.pl/czrc

Ankieta na początek drogi 
synodalnej

www.linkd.pl/pkmzp

Królestwo nie z tego świata

Kalendarz liturgiczny

22/11 (pon) wsp. św. Cecylii, dziewicy i męczennicy
24/11 (śr) wsp. św. męczenników Andrzeja Dung-Lac i Towarzyszy
25/11 (czw) wsp. św. Katarzyny Aleksandryjskiej, dziewicy i męczennicy



W najbliższy piątek 27.11 z powodu wyjazdu o. Mateusza, nie 
będzie możliwości spowiedzi w j. polskim. Za utrudnienia 
przepraszmy. 

Spowiedź

Apostolat społeczny
informuje o wizycie Rosa Lewis z Caritas Westminster, która 
współpracuje ze szkołami i parafiami w północnego Londynu. Wy-
raziła on podziw dla naszej pracy i była pod jej dużym wrażeniem. 
Serdecznie dziękujemy wolontariuszom, Fr. Andrew i wszystkim 
parafianom, dzięki którym to dzieło jest możliwe.  

Pożegnanie Agnieszki
Na niektóre wiadomości nie ma dobrego czasu. Tak jest w tym 
przypadku. Po trzech latach naszą wspólnotę opuszcza Agnieszka, 
która posługiwała nam swoim śpiewem i grą na mszach św. o godz. 
12:30. Jesteśmy ci bardzo wdzięczni za czas, talent i entuzjazm. 
Ostania Msza na której wspólnie będziemy się modlić i śpiewać 
będzie w przyszłą niedzielę 28/11 o godz. 12:30. Zapraszamy!

„Królestwo Niebieskie” czy „Królestwo Boże” to często powtarza-
ne określenia, o których pewnie nie wiele możemy powiedzieć. 
Może częciowo dzieje się tak dlatego, że zmieniło się nasze poj-
mowanie królestwa i jest to nam trochę obce. Może dzieje się tak 
po części dlatego, że wiele z nas Królestwo Boże rozumie jak coś 
bardzo odległego lub nawet dostępnego tylko dla tych, którzy za-
kończyli już swoje życie na ziemi. Jezus, rzeczywiście stwierdza, że 
Jego królestwo nie jest z tego świata. On jako Król całym swoim 
życiem i nauczaniem stara się, przeszczepić część z tego królestwa 
nam. Jezus nazywa się Królem, i nim jest, staje się nim także w 
naszej codzienności. To jest Król, który nie jest władczym impera-
torem, ale w skromności pragnie uchylić nam nieba, prawdziwego 
szczęścia. Jego Królestwo jest rządzone prawem miłości, a każdy 
kto choć raz doświadczył miłości wie, że jest to stan, kiedy moż-
na być w pełni sobą, że jest to stan kiedy większość problemów i 
zmartwień wydaje się błahych bo przecież miłość jest najpiękniej-
szą, w miłości ukryte jest szczęście. Szczęście to, nie jest beztroską, 
ale jest doświadczeniem pokoju, że cokolwiek się wydarzy nie 
pogrzebie moich pragnień i marzeń. Królestwo zawsze podobne 
jest do króla, tak jak dzieci są podobne do rodziców. Skoro Chry-
stus ukochał nas i pragnie dla nas pokoju i szczęścia, to w Jego 
królestwie nie będzie inaczej. A każda chwila codzienności, kiedy 
czujesz się szczęśliwy, pełen pokoju lub poprostu zakochany i ko-
chany to są chwile, kiedy Królestwo Boże już w tobie jest.

Niedziela Chrystusa Króla
Dziś, bezpośrednio po Mszy św. w kościele, odbędzie się pierwsze 
spotkanie z najmłodszymi. Serdecznie zapraszamy dzieci do wzię-
cia udziału w rozmowach o wspólnej drodze Kościoła.
Spotkania dla dorosłych zaplanowaliśmy na sobotę 4/12 o godz. 
18:00 oraz niedzielę 12/12 o godz 17:30. Spotkania te odbęda się 
w domu parafialnym. Jeśli chcesz wziąc udział w spotkaniu, ale 
terminy ci nie odpowiadaja prosimy o kontakt: stignatius@jezuici.pl

Spotkania Drogi Synodalnej 

Kolekta
Ofiarę na potrzeby naszej parafii można złożyć przy wyjściu  
z kościoła. W miesiącu październiku suma ofiar na potrzeby naszej 
parafi wyniosła £13 378.22 (średnio £2 676 na tydzień). Bardzo 
dzekujemy za waszą hojność!


