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Pełnia królowania Boga  
objawia się w pokornej  

służbie i miłości. 

CHRYSTUS KRÓLEM

Liturgia Słowa
Pierwsze Czytanie (Ez 34, 11-12.15-17)

Tak mówi Pan Bóg: «Oto Ja sam będę szu-
kał moich owiec i będę sprawował nad nimi 
pieczę. Jak pasterz dokonuje przeglądu 
swojej trzody, gdy znajdzie się wśród roz-
proszonych owiec, tak Ja dokonam przeglą-
du moich owiec i uwolnię je ze wszystkich 
miejsc, dokąd się rozproszyły w dni ciemne 
i mroczne. Ja sam będę pasł moje owce i Ja 
sam będę je układał na legowisku» – mówi 
Pan Bóg. «Zagubioną odszukam, zabłąkaną 
sprowadzę z powrotem, skaleczoną opa-
trzę, chorą umocnię, a tłustą i mocną będę 
ochraniał. Będę pasł sprawiedliwie». Do was 
zaś, owce moje, tak mówi Pan Bóg: «Oto Ja 
osądzę poszczególne owce, barany i kozły».

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

Psalm: 23
Ref.: Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego

Ewangelia (Mt 25, 31-46)
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Gdy 
Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale, a z 
Nim wszyscy aniołowie, wtedy zasiądzie na 
swoim tronie pełnym chwały. I zgromadzą 
się przed Nim wszystkie narody, a On od-
dzieli jednych ludzi od drugich, jak pasterz 
oddziela owce od kozłów. Owce postawi po 
prawej, a kozły po swojej lewej stronie. Wte-
dy odezwie się Król do tych po prawej stro-
nie: „Pójdźcie, błogosławieni u Ojca mojego, 
weźcie w posiadanie królestwo, przygotowa-
ne dla was od założenia świata! Bo byłem 
głodny, a daliście Mi jeść; byłem spragniony, 
a daliście Mi pić; byłem przybyszem, a przy-
jęliście Mnie; byłem nagi, a przyodzialiście 
Mnie; byłem chory, a odwiedziliście Mnie;
byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie”.
Wówczas zapytają sprawiedliwi: „Panie, 
kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmi-
liśmy Ciebie? Albo spragnionym i daliśmy 
Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i 
przyjęliśmy Cię, lub nagim i przyodzialiśmy 
Cię? Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w 
więzieniu i przyszliśmy do Ciebie?” A Król 
im odpowie: „Zaprawdę, powiadam wam: 
Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych 
braci moich najmniejszych, Mnie uczynili-
ście”. Wtedy odezwie się i do tych po lewej 
stronie: „Idźcie precz ode Mnie, przeklęci, w 
ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego 
aniołom! Bo byłem głodny, a nie daliście Mi 
jeść; byłem spragniony, a nie daliście Mi pić;
byłem przybyszem, a nie przyjęliście Mnie; 
byłem nagi, a nie przyodzialiście Mnie; by-
łem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście 
Mnie”. Wówczas zapytają i ci: „Panie, kiedy 
widzieliśmy Cię głodnym albo spragnio-
nym, albo przybyszem, albo nagim, kiedy 
chorym albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy 
Tobie?” Wtedy odpowie im: „Zaprawdę, po-
wiadam wam: Wszystko, czego nie uczyni-
liście jednemu z tych najmniejszych, tego i 
Mnie nie uczyniliście”. I pójdą ci na wieczną 
karę, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego».

Drugie czytanie  (1Kor 15, 20-26.28)

Bracia: Chrystus zmartwychwstał jako 
pierwociny spośród tych, co pomarli. Po-
nieważ bowiem przez człowieka przyszła 
śmierć, przez Człowieka też dokona się 
zmartwychwstanie. I jak w Adamie wszy-
scy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy 
będą ożywieni, lecz każdy według własnej 
kolejności: Chrystus jako pierwociny, po-
tem ci, co należą do Chrystusa, w czasie 
Jego przyjścia. Wreszcie nastąpi koniec, 
gdy przekaże królowanie Bogu i Ojcu i gdy 
pokona wszelką Zwierzchność, Władzę i 
Moc. Trzeba bowiem, ażeby królował, «aż 
położy wszystkich nieprzyjaciół pod swoje 
stopy». Jako ostatni wróg zostanie pokona-
na śmierć. A gdy już wszystko zostanie Mu 
poddane, wtedy i sam Syn zostanie pod-
dany Temu, który Synowi poddał wszyst-
ko, aby Bóg był wszystkim we wszystkich.



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

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.

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.

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

29.11 19.30 – Msza dla lektorów

Kolekta w minioną niedzielę wyniosła   
£942.23, wszystkim dziękujemy za złożone 
ofiary. 

„wspólnota u przyjaciela”  
zaprasza w poniedziałek (20.11) o godz. 19:30, na 
wspólną Eucharystię w kościele.

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.  

Kalendarz liturgiczny
30 listopada (czwartek):
Święto św. Andrzeja Apostoła
1 grudnia (piątek) u jezuitów:
Wsp. św. Edmunad Championa, Roberta South-
wella, kapłanów i towarzyszy, męczenników

o. Bogdan Leśniak SJ

pierwszy piątek miesiąca 
Adoracja Najświętszego Sakramentu  od  10:30 
do 20:00. Msze święte w języku angielskim 10:00  
i 18:30. Po mszy wieczorna Godzina Święta, w czasie 
której będzie możliwość spowiedzi w języku pol-
skim i angielskim. 

divine mercy group Spotka-
nie odbędzie się we wtorek 28.11. i rozpocznie się 
Mszą św. o godz. 18.30 w kościele. Po Mszy św. 
zapraszamy na nabożeństwo ku czci Bożego Mi-
łosierdzia w j. angielskim, polskim i hiszpańskim.

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 26.11  i  3.12 
po Mszach św. Więcej informacji: michalarchaniol@hotmail.com; lub tel. 07940929245(Artur).

spotkanie mikołajkowe dla dzieci odbędzie się w sobotę 2.12 od go-
dziny 14.00 do godziny 16.00 w domu parafialnym. Zapraszamy wszystkie dzieci do wspólnej 
zabawy i spotkania z bardzo specjalnym gościem!

lektorzy oraz ci, którzy chcą dołączyć 
do tej grupy będą mięli swoje spotkanie  
w środę 29.11 o godz. 19.30 w kaplicy. 
Po Mszy św. konferencja i spotkanie.  

advent children’s celebration Chcemy zorganizować wspól-
ny, międzynarodowy, adwentowy wieczór artystyczny dla dzieci. Odbędzie się on 16 grudnia o 
godz. 15.00-16.30. Jeśli Wasze dzieci chcą wziąć w nim udział, prosimy o kontakt z Leila Persaud 
07932 951706. Jeśli chcesz pomóc w zorganizowaniu tego wieczoru, także skontaktuj się z Leilą.

Dzisiejsza uroczystość Chrystusa Króla jest równocześnie ostatnią niedzielą roku liturgicz-
nego. Każde zakończenie domaga się podsumowania i być może zastanawiamy się, co jest 
takim punktem odniesienia, dzięki któremu można by dokonać bilansu. Dla nas chrześcijan 
Ewangelia staje się niewątpliwą pomocą. Dziś czytamy w niej: „... byłem głodny, a daliście Mi 
jeść; byłem spragniony, a daliście Mi pić; byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie; byłem nagi, 
a przyodzialiście Mnie; byłem chory, a odwiedzieliście Mnie; byłem w więzieniu, a przyszli-
ście do Mnie”. To dzięki Jej treści możemy głębiej spojrzeć w nasze wnętrze oraz zweryfikować 
„prawość” naszego serca.
A zatem kim jest człowiek prawy? To przede wszystkim osoba zwrócona w stronę Boga, żyją-
ca Jego słowem, ufająca Mu w każdym czasie, odnosząca zwycięstwo nad sobą poprzez wier-
ność Jego przykazaniom, a nade wszystko pełniąca uczynki miłosierdzia względem bliźnich. 
To owe uczynki zachwycają i pociągają serce Boga, który pragnie być kochany w każdym bez-
domnym, brudnym, głodnym, spragnionym, odrzuconym i wzgardzonym człowieku. Szukaj-
my zatem Pana Jezusa wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z człowiekiem oczekującym 
naszego wsparcia i hojności. Jednocześnie prośmy o łaskę spalania się i tracenia sił dla Boga 
w naszej codzienności. Ta łaska będzie nam szczególnie potrzebna wtedy, gdy nie będziemy 
w stanie dostrzec owoców naszych czynów, gdy nie zdołamy rozpoznać Chrystusa w drugim 
człowieku, a nade wszystko w sytuacjach, gdy inni nie będą nas zauważać i nie docenią naszej 
posługi. Wówczas, u schyłku naszego życia, za naszą służbę, wierność i prawość serca usły-
szymy Jezusowe słowa: „Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo, 
przygotowane wam od założenia świata!”

nieobecność w dniach od 29.11 do 
7.12  nieobecny będzie o. Bogdan. W związku z 
tym nie będzie możliwości spowiedzi w niedzie-
lę 3.12 o godz. 18.15-19.15.

spotkanie wolontariuszy 
Doroczne spotkanie wolontariuszy, dobroczyń-
ców i przyjaciół naszego duszpasterstwa odbę-
dzie się 13.01.2018 o godzinie 18.00. Zarezer-
wujcie ten czas na wspólne świętowanie.

opłatki i kalendarze Od niedzieli 3.12 będzie można nabyć opłatki świą-
teczne i kalendarze na przyszły rok. 


