
 JEZUS  
POKORNY KRÓL

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, Rok B

DUSZPASTERSTWO POLSKIE: 27 High Road, London N15 6ND;  
o. Mateusz Konopiński SJ, o. Bogdan Leśniak SJ, tel.: 07542873055

facebook.com/stignatiusplstignatiuspl@gmail.com, www.stignatius.pl,

25 listopada 2018
Liturgia Słowa
Pierwsze Czytanie (Dn 7, 13-14)

Patrzyłem w nocnych widzeniach: a oto na 
obłokach nieba przybywa jakby Syn Czło-
wieczy. Podchodzi do Przedwiecznego i 
wprowadzają Go przed Niego. Powierzono 
Mu panowanie, chwałę i władzę królewską, 
a służyły Mu wszystkie narody, ludy i języ-
ki. Panowanie Jego jest wiecznym panowa-
niem, które nie przeminie, a Jego królestwo 
nie ulegnie zagładzie.

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie.
Błogosławione Jego królestwo, które nadchodzi.

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Psalm 93

Pan Bóg króluje, pełen majestatu

Pan króluje, oblókł się w majestat, 
Pan wdział potęgę i nią się przepasał.
Tak świat utwierdził, 
że się nie zachwieje.

Pan Bóg króluje, pełen majestatu

Twój tron niewzruszony na wieki,
istniejesz od wieków, Boże.
Świadectwa Twoje bardzo godne są wiary; 
Twojemu domowi świętość przystoi 
po wszystkie dni, o Panie.

Pan Bóg króluje, pełen majestatu

Ewangelia (Mk 13, 24-32)
Piłat powiedział do Jezusa: «Czy Ty jesteś Kró-
lem żydowskim?» Jezus odpowiedział: «Czy to 
mówisz od siebie, czy też inni powiedzieli ci o 
Mnie?» Piłat odparł: «Czy ja jestem Żydem? 
Naród Twój i arcykapłani wydali mi Ciebie. 
Co uczyniłeś?» Odpowiedział Jezus: «Króle-
stwo moje nie jest z tego świata. Gdyby króle-
stwo moje było z tego świata, słudzy moi bili-
by się, abym nie został wydany Żydom. Teraz 
zaś królestwo moje nie jest stąd». Piłat zatem 
powiedział do Niego: «A więc jesteś królem?» 
Odpowiedział Jezus: «Tak, jestem królem. Ja 
się na to narodziłem i na to przyszedłem na 
świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, 
kto jest z prawdy, słucha mojego głosu».

Drugie czytanie  (Ap 1, 5-8)
Jezus Chrystus jest Świadkiem Wiernym, 
Pierworodnym wśród umarłych i Wład-
cą królów ziemi. Temu, który nas miłuje 
i który przez swą krew uwolnił nas od na-
szych grzechów, i uczynił nas królestwem 
– kapłanami dla Boga i Ojca swojego, Jemu 
chwała i moc na wieki wieków! Amen. Oto 
nadchodzi z obłokami i ujrzy Go wszelkie 
oko i wszyscy, którzy Go przebili. I będą 
Go opłakiwać wszystkie pokolenia ziemi. 

Czytania na następną niedzielę
Pierwsza Niedziela Adwentu, Rok C
Pierwsze czytanie: Jr 33, 14-16
Psalm: 25
Drugie czytanie: 1 Tes 3, 12 – 4, 2
Ewangelia: Łk 21, 25-28. 34-36

Tak: Amen. Ja jestem Alfa i Omega, mówi 
Pan Bóg, Który jest, Który był i Który przy-
chodzi, Wszechmogący.



Witamy wszystkich przybyłych 
do naszego kościoła i do naszej wspólnoty 
parafialnej! Parafia św. Ignacego to miejsce, 
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

Odwiedziny chorych w każdy  
I piątek miesiąca. Jest to możliwość spowiedzi 
i  przyjęcia Komunii świętej. Zainteresowa-
nych prosimy o kontakt. Jeśli jest taka potrze-
ba, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu, 
odwiedzamy również chorych w szpitalu.

Nowo przybyłym  do naszej parafii,  
a także tym parafianom, 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.

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

Msze święte po polsku 
w każdą niedzielę:

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

Kancelaria parafialna
czwartek 9:00 - 10:30
piątek 18:00 - 19:00

Intencje mszalne można zamawiać po każdej 
Mszy św.  

Kolekta  w poprzednią niedzielę wyniosła 
£886.63 Wszystkim serdecznie dziękuje-
my za złożone ofiary.

grupa młodych ma swoje spo-
tkania we wtorki o godz. 19:00. Wszelkie infor-
macje u Rafała Kasperkowicza 07713 139923.

„Tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo 
prawdzie”. Powyższe słowa pochodzące z dzisiejszej Ewangelii są odpowiedzią Jezusa na posta-
wione Mu przez Piłata pytanie, czy jest królem. Niewątpliwie Namiestnik Judei z trudnością 
rozpoznawał króla w Jezusie - stojącym przed nim pojmanym, prostym i zwykłym człowieku. 
Przypuszczalnie nasze rozumienie sprawowania władzy królewskiej jest zdecydowanie odmien-
ne od tego opisanego na kartach Ewangelii. W potocznym rozumieniu uznajemy, że król to 
ktoś niezmiernie majętny, posiadający materialne atrybuty władzy; tron, berło, złotą koronę, 
a także niematerialne; cieszący się wielką niezależnością, korzystający ze służby poddanych, 
uprzywilejowany w życiu społecznym i politycznym. Ewangeliczne królowanie Jezusa polega na 
miłowaniu w uniżeniu, pokorze, prostocie i ubóstwie. Tronem Jezusa jest krzyż, Jego nakryciem 
głowy - korona z cierni, berłem - trzcina, okryciem - płaszcz z purpury, władzą i mocą - miłość. 
Królestwo Chrystusowe nie ma granic, istnieje bez armii i bez służb bezpieczeństwa. Jednym 
słowem, królowanie Jezusa nie jest panowaniem politycznym lecz przejawia się poprzez pokor-
ną i konkretną służbę ludziom pokrzywdzonym; chorym, brudnym, odrzuconym, głodnym, 
opuszczonym i nie mającym głosu w życiu społecznym.
Uroczystość Chrystusa Króla, jest ostatnią niedzielą roku liturgicznego. Chrytus pragnął i cały 
czas pragnie być Twoim Królem. Z wdzięcznością i nadzieją przyglądajmy się Jego panowaniu.  

o. Bogdan Leśniak SJ

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 
słodycze, zabawki itp. Prosimy nie wkładać owoców. Zbiórki paczek w niedziele 25.11  i  2.12 po 
Mszach św. Więcej informacji: michalarchaniol@hotmail.com; lub tel. 07940 929245 (Artur).

spotkanie mikołajkowe dla dzieci odbędzie się w sobotę 8.12 od godz. 
14:00 do godz. 16:00 w domu parafialnym. Zapraszamy wszystkie dzieci do wspólnej zabawy i 
spotkania z bardzo specjalnym gościem!

intencje mszalne Istnieje możliwość rezerwacji intencji mszalnych na Mszach 
św. roratnich, które w miesiącu grudniu, od poniedziałku do piątku będę sprawowane o godz. 6:15.

spotkanie wolontariuszy 
Doroczne spotkanie wolontariuszy, dobro-
czyńców i przyjaciół naszego duszpasterstwa 
odbędzie się 19.01.2019 o godzinie 19:00. Za-
rezerwujcie ten czas na wspólne świętowanie.

Kalendarz liturgiczny
26 listopada (poniedziałek) u jezuitów:
Wsp. św. Jana Berchmansa SJ, zakonnika 
30 listopada (piątek):
Święto św. Andrzeja, apostoła
1 grudnia (sobota) u jezuitów:
Wsp. św. Edmunad Championa, Roberta South-
wella, kapłanów i towarzyszy, męczenników

o uzdrowienie W ostatni ponie-
działek miesiąca (26.11) o godz. 19:30 zaprasza-
my  na Mszę św. z modlitwą o uzdrowienie. Po 
Mszy św. będziemy trwali na modlitwie adoru-
jąc Najświętszy  Sakrament, prosząc Pana Jezusa 
o Jego dary. Będzie to także okazja do podzię-
kowania za wszystko co wydarzyło się w czasie 
Seminarium Odnowy Wiary, które tego dnia po 
Mszy św.  zakończymy wspólną agapą. Prosimy, 
abyście informowali o tym wydarzeniu Wa-
szych najbliższych i wszystkich potrzebujących. 

msze święte z modlitwą 

divine mercy group Spo-
tkanie odbędzie się w środę 28.11. i rozpocznie 
się Mszą św. o godz. 18.30 w kościele. Po Mszy 
św. zapraszamy na nabożeństwo ku czci Bożego 
Miłosierdzia.

opłatki i kalendarze Przy wejściu do kościoła można nabyć opłatki świątecz-
ne i kalendarze na przyszły rok. 

kurs przedmałżeński Kurs rozpoczniemy w ostatnią niedzielę stycznia 
(27.01.2019). Będzie to 7 spotkań po 3 godz. w niedziele od godz. 10:00 do 13:00. Kurs odbędzie 
się, jeśli zapiszą się na niego przynajmniej 4 pary. Kurs ten jest prowadzony metodą warsztato-
wą. Zapisy: stignatiuspl@gmail.com


