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Król #wszechświata#sługa#ludzi

Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, Rok C

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

Drugie czytanie  (Kol 1, 12-20)
Bracia: Dziękujcie Ojcu, który was uzdol-
nił do uczestnictwa w dziale świętych w 
światłości. On to uwolnił nas spod władzy 
ciemności i przeniósł do królestwa swe-
go umiłowanego Syna, w którym mamy 
odkupienie – odpuszczenie grzechów. On 
jest obrazem Boga niewidzialnego – Pier-
worodnym wobec każdego stworzenia, 
bo w Nim zostało wszystko stworzone: i 
to, co w niebiosach, i to, co na ziemi, byty 
widzialne i niewidzialne, czy to Trony, 
czy Panowania, czy Zwierzchności, czy 
Władze. Wszystko przez Niego i dla Niego 
zostało stworzone. On jest przed wszyst-
kim i wszystko w Nim ma istnienie. I On 
jest Głową Ciała – Kościoła. On jest Po-
czątkiem. Pierworodnym spośród umar-
łych, aby sam zyskał pierwszeństwo we 
wszystkim. Zechciał bowiem Bóg, aby w 
Nim zamieszkała cała Pełnia i aby przez 
Niego znów pojednać wszystko z sobą: 
przez Niego – i to, co na ziemi, i to, co w 
niebiosach, wprowadziwszy pokój przez 
krew Jego krzyża.

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Błogosławiony, który przybywa w imię 
Pańskie. Błogosławione Jego króle-
stwo, które nadchodzi.

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Psalm: Ps 122

Idźmy z radością na spotkanie Pana.

CZYTANIA NA NASTĘPNĄ NIEDZIELĘ

I Niedziela Adwentu – Rok A
 
Pierwsze czytanie: Iz 2, 1-5
Psalm: Ps 122 
Drugie czytanie: Rz 13, 11-14
Ewangelia: Mt 24, 37-44

Ewangelia (Łk 23, 35-43)
Gdy ukrzyżowano Jezusa, lud stał i patrzył. 
A członkowie Sanhedrynu szydzili: «Innych 
wybawiał, niechże teraz siebie wybawi, je-
śli jest Mesjaszem, Bożym Wybrańcem». 
Szydzili z Niego i żołnierze; podchodzili do 
Niego i podawali Mu ocet, mówiąc: «Jeśli 
Ty jesteś Królem żydowskim, wybaw sam 
siebie». Był także nad Nim napis w języku 
greckim, łacińskim i hebrajskim: «To jest 
Król żydowski». Jeden ze złoczyńców, któ-
rych tam powieszono, urągał Mu: «Czyż 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 – sprawiedli-
wie, odbieramy bowiem słuszną karę za na-
sze uczynki, ale On nic złego nie uczynił». I 
dodał: «Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyj-
dziesz do swego królestwa». Jezus mu od-
powiedział: «Zaprawdę, powiadam ci: Dziś 
będziesz ze Mną w raju».



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 
£ 2,627.61 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

o. Mateusz Konopiński, SJ 

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

Roraty
Od 02.12 po raz kolejny chcemy Was za-
prosić do codziennego uczestnictwa w 
porannych Mszach świętych roratnich. 
Będą się one odbywały  od poniedziałku 
do piątku o godz. 6:15 w kaplicy (wejście 
od zakrystii), a w soboty o 7:00 w koście-
le. Po sobotnich roratach tradycyjnie 
zapraszamy na wspólne śniadanie. Przyj-
mujemy intencje mszalne na ten wyjąt-
kowy czas. 

Paczki świąteczne
dla ubogich i wielodzietnych rodzin oraz 
osób bezdomnych, z Kuchni Charytatyw-
nej oo. franciszkanów we Wrocławiu. 
Paczki wielkości pudełka po butach, 
opakowane w świąteczny papier i podpi-
sane dla kogo przeznaczone – chłopiec, 
dziewczynka (wiek dziecka), kobieta lub 
mężczyzna, będą zbierane w niedziele 
24.11  i  01.12 po Mszach św. Prosimy 
nie wkładać do paczek owoców. Więcej 
informacji: 
michalarchaniol@hotmail.com; lub tel. 
07940 929245 (Artur).

Divine Mercy Group
Spotkanie odbędzie się w środę 27.11 i 
rozpocznie się Mszą św. o godz. 18.30 w 
kościele. Po Mszy św. zapraszamy na na-
bożeństwo ku czci Bożego Miłosierdzia.

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

Msza św. 
z modlitwą o uzdrowienie
Msza św. odbędzie się w poniedziałek  
25.11 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. 

Różaniec
odbędzie się w niedzielę 01.12 po Mszy 
św. wieczornej. Zapraszamy.

Zbiórka odzieży
dla osób bezdomnych z naszego duszpa-
sterstwa odbędzie się w dniu dzisiejszym 
po Mszach św. Prosimy o darowanie czy-
stej odzieży oraz nowej bielizny. Dzięku-
jemy za wsparcie.

Niedziela Chrystusa Króla zamyka 
rok liturgiczny. Na koniec roku nie 
ma jednak wielkiej fety, nie świętu-
jemy czytając piękną ewangelię o 
zmartwychwstaniu i chwale Jezusa, 
ale przypominana jest nam historia, 
ukrzyżowania Jezusa. To dla wielu 
fragment hańby, poniżenia i wyszy-
dzenia. Nie ma tu wielkiej radości. 
Wszystko, co dobre, jest tutaj ukryte 
między bólem a miłością, brutalno-
ścią a całkowitym oddaniem. Król 
Wszechświata jest Tym, który oddał 
swoje życie za każdego z nas i tak zdo-
bywa małe królestwo każdego z nas. 
On chce władać naszymi sercami. Nie 
ma w Nim lęku przed wyszydzeniem i 
bólem, którego doświadcza również z 
naszej strony, jest pełna ufność i zgoda 
na to, że spoglądając na scenę ukrzy-
żowania zapragniemy powiedzieć: to 
jest mój Król! Chciałbym, żeby każdy 
z nas choć po cichu, patrząc na krzyż, 
albo ten w kościele, albo ten, który 
nosimy na szyi, powiedział dziś: to jest 
mój Król. To jest Ten, do którego na-
leży moje życie. Być może najbardziej 
szokujące i najpiękniejsze jest to, że 
przyjąć Jezusa może każdy. Niezależ-
nie od tego, jaka jest nasza przeszłość, 
jakie jest moje życie, mogę wyznać, że 
Jezus jest Tym, który słusznie oddaje 
za mnie swojem życie. Wówczas, może 
trochę jak dla Dobryego Łotra stanie 
się dla mnie oczywiste, że mam swoje 
miejsce w Królestwie Bożym. Warsztaty „O Życiu”

Chrystus Król

dla kobiet, ich dorastających córek, mę-
żów, partnerów. Szczegółowe informacje 
na naszej stronie: www.stignatius.pl.


