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. Rozpoczynamy dzisiaj okres Adwentu, który jest czasem oczekiwania i przygotowania na przyjście Chrystusa. Za cztery tygodnie
uroczyście będziemy obchodzić pamiątkę Jego pierwszego przyjścia na ziemię, a nasze serca i myśli będą pełne oczekiwania
na powtórne przyjście Chrystusa w chwale.
2. Adwent to także czas rekolekcji. Tegoroczne ćwiczenia duchowe w naszej parafii będą prowadziły najbardziej rozpoznawalne
siostry zakonne w Polsce – s. Agnieszka Tymoteusza Gil i s. Eliza Małgorzata Myk. Popularne dominikanki, które podbiły Internet,
obchodząc Dzień Pingwina, uzbierały przez 22 miesiąca niemal 7 mln złotych na budowę nowego Domu Chłopaków
w Broniszewicach (Wielkopolska) dla 56 niepełnosprawnych podopiecznych. W kwietniu 2017 r. dominikanki z Broniszewic
zamieściły na Facebooku filmik, w którym drepczą korytarzem, udając chód pingwinów, z podpisem: „Dziś światowy dzień
pingwina. Przyjmujemy życzenia. Zamiast kwiatków i bombonierek przyjmujemy cegiełki na www.domchlopakow.pl”. Jak same
mówią z uśmiechem, jest to dla nich najbardziej dochodowy film, ponieważ 1 sekunda warta była 10 tys. zł. Zaraz po emisji tego
filmiku, trwającego zaledwie 9 sekund, na konto budowy domu wpłynęło 90 tysięcy złotych.
Program rekolekcji przedstawia się następująco:
I Niedziela Adwentu – 2 grudnia
•
godz. 10.00 – 11.00 – spotkanie w Polskim Radiu Londyn w ramach audycji „Bóg w wielkim mieście”.
•
godz. 11.45 – 12.15 – spotkanie z rodzicami i dziećmi komunijnymi .
•
godz. 12.45 – Msza św. zakończona konferencją nr 1.
•
godz. 18.30 – Msza św. zakończona konferencją nr 1.
•
godz. 20.00 – konferencja nr 2.
I Poniedziałek Adwentu – 3 grudnia
•
godz. 19.30 – Konferencja nr 3
Wtorek, 4 grudnia – UWAGA! Zmiana miejsca i godziny!
Msza św. z homilią i konferencja w kościele filialnym – Maria Assumpta Chapel na High Street Kensington – W8 5HN.
•
godz. 20.15 – Msza św. z konferencją nr 4.
3. Dzisiaj po Mszy św. wieczornej zapraszamy na nabożeństwo do św. Wojciecha, połączone z ucałowaniem jego relikwii. W przyszłą
niedzielę zapraszamy na wieczorne nabożeństwo do św. Ojca Pio, połączone z ucałowaniem jego relikwii.
4. Przewidziany na I Niedzielę Adwentu list ks. prałata Stefana Wylężka – Rektora PMK, z uwagi na rekolekcje adwentowe, w naszej
parafii zostanie odczytany w przyszłą niedzielę.
5. Dzisiaj, 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. Św. Mikołaj prosił o przekazanie dzieciom informacji, że w przyszłą niedzielę odwiedzi naszą parafię. Serdecznie zapraszamy! 
7. 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: taca - £251,80; Gift Aid - £115; IPAK - £160,72.
8. Zachęcamy do nabywania i lektury czasopism i książek religijnych, które są wyłożone na stole pod tablicą ogłoszeń.
9. Po Mszy św. zapraszamy do sali św. Józefa na kawę, herbatę, doskonałe ciasta i najlepsze pączki. Zachęcamy do przygotowania
specjałów kulinarnych dla naszej kawiarenki 
10. Wszystkim Solenizantom oraz Jubilatom rozpoczynającego się tygodnia oraz Gościom i Parafianom życzę obfitości Bożych łask
i zapewniam o pamięci w modlitwie.
11. Modlitwa do św. Wojciecha. Znajdziemy ją na obrazkach, a obrazki w śpiewnikach.

INFORMACJE PARAFIALNE
2.12.2018 I Niedziela Adwentu
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

Tel: 07449801752
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 – 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.

Gazetki.msg

Z Ewangelii św. Łukasza
(Łk 21, 25-28.34-36)
Jezus powiedział do swoich uczniów:
„Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach,
a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec
szumu morza i jego nawałnicy. Ludzie mdleć
będą ze strachu, w oczekiwaniu wydarzeń
zagrażających ziemi. Albowiem moce niebios
zostaną wstrząśnięte. Wtedy ujrzą Syna
Człowieczego, przychodzącego na obłoku
z wielką mocą i chwałą. A gdy się to dziać
zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy,
ponieważ zbliża się wasze odkupienie.
Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były
ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk
doczesnych, żeby ten dzień nie przypadł
na was znienacka jak potrzask. Przyjdzie on
bowiem na wszystkich, którzy mieszkają
na całej ziemi. Czuwajcie więc i módlcie się
w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego
wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed
Synem Człowieczym”.

Poniedziałek – 3 grudnia
19.30 – W int. Eweliny – o Boże bł., uzdrowienie, łaskę wiary dla całej
rodziny i pomoc w wychowaniu dziecka, a także ducha miłości
w codziennych relacjach, nadzieję, pokój i radość serca oraz wszelką
pomyślność.
Wtorek – 4 grudnia
19.30 – O nawrócenie i prowadzenie Boże dla Wesley Burger
(za wstawiennictwem św. Szarbela).
Niedziela – 9 grudnia – II Niedziela Adwentu
12.45 – Śp. Henryk Rogala (gregoriańska 9)
18.30 – Dziękczynno-błagalna w podziękowaniu za wspaniałą rodzinę
i prośbą o dalszą opiekę dla Gabrysia, Eweliny i Łukasza, oraz o dar
potomstwa przez wstawiennictwo św. Charbela.
PROGRAM REKOLEKCJI ADWENTOWYCH 2018
I Niedziela Adwentu – 2 grudnia
•
godz. 10.00 – 11.00 – spotkanie w Polskim Radiu Londyn w ramach
audycji „Bóg w wielkim mieście”.
•
godz. 11.45 – 12.15 – spotkanie z rodzicami i dziećmi komunijnymi.
•
godz. 12.45 – Msza św. zakończona konferencją nr 1.
•
godz. 18.30 – Msza św. zakończona konferencją nr 1.
•
godz. 20.00 – konferencja nr 2.
I Poniedziałek Adwentu – 3 grudnia
•
godz. 19.30 – Konferencja nr 3
Wtorek, 4 grudnia – UWAGA! Zmiana miejsca i godziny!
Msza św. z homilią i konferencja w kościele filialnym – Maria Assumpta
Chapel na High Street Kensington – W8 5HN.
•
godz. 20.15 – Msza św. z konferencją nr 4.

