KANCELARIA PARAFIALNA: Proszę o kontakt telefoniczny: 07449801752.
E-mail: cunctus@wp.pl
www.facebook.com/DALondon.org.uk
§fghj
www.parafia-kensington.uk
HARMONOGRAM MSZY ŚW., NABOŻEŃSTW I SPOTKAŃ:
Niedziela – godzina 12.45 i 18.30 – Little Bromton Oratory, Brompton Road, Londyn, SW7 2RP.
I Niedziela m-ca – godz. 18.30 – Msza św. z nabożeństwem do św. Wojciecha i adoracją jego relikwii.
II Niedziela m-ca – godz. 12.45 – spotkanie Eucharystycznego Ruchu Młodych po Mszy św. o godz. 12.45.
II Niedziela m-ca – godz. 18.30 – Msza św. z nabożeństwem do św. Ojca Pio i adoracją jego relikwii.
III Niedziela m-ca – godz. 18.30 – Msza św. z nabożeństwem do św. Szarbela, namaszczeniem jego olejem i adoracją relikwii.
III Niedziela m-ca – godz. 12.45 – Msza z kazaniem nie tylko dla dorosłych. Przed Mszą św. – spotkanie scholi dziecięcej.
IV Niedziela m-ca – godz. 18.30 – Msza św. z nabożeństwem do św. Faustyny i adoracją jej relikwii.
SPOWIEDŹ:
W niedzielę, 30 min. przed każdą Mszą św. Istnieje także możliwość indywidualnego umówienia spowiedzi, bądź kierownictwa
duchowego.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. W miesiącu listopadzie w naszej modlitwie osobistej i wspólnotowej Miłosiernemu Bogu polecamy
naszych bliskich zmarłych. Dzisiaj ostatni raz modlimy się za zmarłych zgłoszonych na kartach
wspominkowych.
2. Dzisiaj po Mszy św. wieczornej zapraszamy na nabożeństwo do św. Faustyny, połączone
z ucałowaniem jej relikwii. W przyszłą niedzielę zapraszamy na wieczorne nabożeństwo
do św. Wojciecha, połączone z ucałowaniem jego relikwii.
3. Dzisiaj, w czasie Mszy św. południowej, modlimy się o nowe powołania kapłańskie oraz w intencji
ministrantów, którzy swoje urodziny obchodzą w czwartym kwartale roku. Liturgiczną Służbę
Ołtarza naszej parafii tworzy dziewiętnastu chłopców. W czasie ferii zimowych chcielibyśmy
zorganizować im wyjazd wypoczynkowo-formacyjny do Rzymu. Będzie to świetna okazja nie tylko
do wypoczynku, ale przede wszystkim do integracji i formacji. Podobnie, jak w roku ubiegłym,
poszukujemy sponsorów, którzy wsparliby finansowo organizację tego wyjazdu. Wesprzyjmy
naszych ministrantów, cieszą oko, upiększają liturgię, budzą nadzieję na nowe powołania
kapłańskie.
4. W przyszłą niedzielę rozpoczynamy Adwent oraz tegoroczne rekolekcje adwentowe. Za tydzień
zostanie podany dokładny program rekolekcji.
5. Również za tydzień, w czasie Mszy św. wieczornej, podziękujemy Bogu za wieloletnią pracę Pana
Wojciecha Pozy – założyciela i dyrektora naszej szkoły sobotniej, który odchodzi na zasłużoną
emeryturę. Serdecznie zapraszamy na Mszę św. o godzinie 18.30.
6. Serdecznie podziękowania przede wszystkim za Wasze modlitewne wsparcie, za włączanie się
w liturgię i troskę o nasz kościół oraz za ofiary złożone na potrzeby utrzymania naszej parafii.
Zgodnie z zarządzeniem Referatu Finansowego PMK, we wszystkich polskich parafiach w Anglii
i Walii, zbierana jest dzisiaj druga taca na Instytut Polski Akcji Katolickiej w Wielkiej Brytanii.
7. Zachęcamy do nabywania i lektury czasopism i książek religijnych, które są wyłożone na stole pod
tablicą ogłoszeń.
8. Po Mszy św. zapraszamy do sali św. Józefa na kawę, herbatę, doskonałe ciasta i najlepsze pączki.
Zachęcamy do przygotowania specjałów kulinarnych dla naszej kawiarenki 
9. Wszystkim Solenizantom oraz Jubilatom rozpoczynającego się tygodnia oraz Gościom
i Parafianom życzę obfitości Bożych łask i zapewniam o pamięci w modlitwie.
10. Modlitwa do św. Wojciecha. Znajdziemy ją na obrazkach, a obrazki w śpiewnikach.

INFORMACJE PARAFIALNE
25.11.2018 Uroczystość Chrystusa Króla
Lokalna Polska Misja Katolicka Chaplaincy
pw. Św. Wojciecha, Biskupa i Męczennika
Little Brompton Oratory, Brompton Road, South Kensington, London SW7 2RP
LPC M Chaplain cy, Loc al Po lish C atholic Missio n. Registered Charity nr 1119423
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w w w . d a l o n d o n . o r g . u k | | | www.facebook.com/DALondon.org.uk
KONTO BANKOWE: LPCM CHAPLAINCY – SORT CODE: 30 94 57 – ACC NO: 00617063
ks. prałat Stefan Wylężek
ks. Bartosz Rajewski
Zofia Poza oraz Aneta Helowicz

– Rektor Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii
– Proboszcz parafii
– Prezes Rady Administracyjnej oraz Prezes Rady Duszpasterskiej

INTENCJE MSZALNE
Od września nie są sprawowane Msze św.
w Maria Assumpta Chapel na High Street Kensington

Niedziela – 25 listopada – Uroczystość Jezusa Chrystusa
Króla Wszechświata
12.45 – W int. ministrantów, którzy swoje urodziny obchodzą
w czwartym kwartale roku: Sebastian Lenkiewicz (6.10), Kevin
Lahoora (23.10), Hubert Dyrcz (10.11), Mateusz Kubiak-Smalec
(20.11), Maciej Woźniak (22.11), Mieszko Bartosz (11.12),
Aleksander Fuga (17.12) – o Boże bł., Dary Ducha Św., opiekę Matki
Bożej, wstawiennictwo Św. Patronów, a także o zdrowie, ducha
miłości w codziennych relacjach, nadzieję, pokój i radość serca,
wszelką pomyślność i dobre rozeznanie drogi życiowego powołania.

Z Ewangelii św. Jana
Gazetki.msg
(J 18, 33b-37)
Piłat powiedział do Jezusa: «Czy Ty jesteś
Królem 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: «Królestwo moje nie jest
z tego świata. Gdyby królestwo moje było
z tego świata, słudzy moi biliby 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».

18.30 – Śp. Henryk Rogala (gregoriańska 2).
Niedziela – 2 grudnia – I Niedziela Adwentu
12.45 – Śp. Henryk Rogala (gregoriańska 9)
18.30 – W int. Wojciecha Pozy i jego rodziny – w podziękowaniu
za stworzenie Szkoły im. H. Sienkiewicza w Londynie oraz długoletnie
jej kierownictwo, a także z prośbą o Boże bł., Dary Ducha Św., opiekę
Matki Bożej, wstawiennictwo Św. Patronów, dobre zdrowie, ducha
miłości w codziennych relacjach, nadzieję, pokój i radość serca
oraz wszelką pomyślność
MSZE ŚWIĘTE GREGORIAŃSKI
Zwyczaj ten został zapoczątkowany przez papieża Grzegorza Wielkiego
(+604), który polecił w taki sposób modlić się za zmarłego mnicha
benedyktyńskiego. Jak podaje pobożny przekaz, trzydziestego dnia
zakonnik miał się objawić papieżowi i dziękować za wyświadczone mu w ten
sposób miłosierdzie. Zwyczaj odprawiania gregorianki, opiera się na
przekonaniu wiernych o skuteczności tej formy modlitwy, nie wiąże się
z żadną doktryną ani specjalną teologią Kościoła.
Modlitwa za zmarłych, do której zachęca wiernych Kościół, jest wyrazem
ufności w Boże miłosierdzie, większe od niedoskonałości życia człowieka
i jego grzechów. Jak pisze św. Paweł: „On, który nawet własnego Syna
nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakże miałby wraz z Nim
i wszystkiego nam nie darować?” (Rz 8,32). Wiara w zmartwychwstanie
ciała i życie wieczne, które Jezus obiecuje swoim uczniom, stanowi
fundament chrześcijaństwa, dlatego właśnie modlimy się o odpuszczenie
grzechów i chwałę nieba dla naszych bliskich, którzy odeszli z tego świata.
Cztery istotne elementy dotyczące Mszy gregoriańskiej, na które wskazuje
Deklaracja Kongregacji ds. Duchowieństwa z dnia 24 lutego 1967 r.:
Msza św. sprawowana w intencji jednej osoby;
ofiarowana wyłącznie za osobę zmarłą;
odprawiana 30 razy (30 Mszy świętych);
w ciągu bezpośrednio następujących po sobie dni
(bez przerw).

