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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. Zapraszamy na Mszę św. w Nowy Rok – 1 stycznia 2019 roku – w uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi.
Msza św. będzie sprawowana o godzinie 12.45. Nie będzie Mszy św. o godzinie 18.30.
2. Zgodnie z kalendarzem liturgicznym Kościoła rzymskokatolickiego w Anglii i Walii, uroczystość Objawienia
Pańskiego, znaną jako „Święto Trzech Króli”, będziemy obchodzili w przyszłą niedzielę, 6 stycznia.
3. W przyszłą niedzielę zapraszamy na wieczorne nabożeństwo do św. Wojciecha, połączone z ucałowaniem jego
relikwii.
4. Z okazji 125. rocznicy urodzin św. Maksymiliana Marii Kolbe, w Westminster Abbey w niedzielę 13 stycznia 2019
roku, o godzinie 18.30, będzie miało miejsce wieczorne nabożeństwo (Even Song) upamiętniające tę rocznicę.
Nabożeństwo przygotowuje Polska Misja Katolicka w Anglii i Walii wspólnie z Westminster Abbey. Uczestniczyć
w tym nabożeństwie można jedynie za okazaniem darmowego biletu, który można pobrać ze strony internetowej:
westminster-abbey.org/events
5. Okres Bożego Narodzenia to czas tradycyjnej „kolędy”. Przy wyjściu z kościoła znajdują się specjalne karty
zgłoszeniowe. Warto pamiętać, że wizyta duszpasterska łączy się z ważnym obrzędem poświęcenia domostwa,
które ma znacznie podobne do egzorcyzmu. Z pewnością, jeśli przyjęte z wiarą, pomoże każdej rodzinie. Jest to
szczególnie istotne z tego względu, że nasze mieszkania w Londynie często są bardzo stare i były zamieszkiwane
przez różnych lokatorów, wyznawców różnych religii i filozofii życia, którzy podejmowali w nich rozmaite duchowe
praktyki, mogące mieć wpływa na naszą aktualną codzienność.
6. Tegoroczna pielgrzymka parafialna odbędzie się szlakiem św. Jana Pawła II w dn. 3-7 czerwca 2019 roku. Będziemy
pielgrzymowali do krajów nadbałtyckich – Litwy (Wilno – „Ostra Brama”), Łotwy i Estonii. Zapraszamy do udziału.
Informacje u księdza proboszcza.
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.
8. Zachęcamy do nabywania i lektury czasopism i książek religijnych, które są wyłożone na stole pod tablicą ogłoszeń.
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
30.12.2018 Świętej Rodziny z Nazaretu
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. Regi stered Charity nr 1119423
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ks. prałat Stefan Wylężek
ks. Bartosz Rajewski
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– 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 – 30 grudnia – Świętej Rodziny z Nazaretu
12.45 – W int. Doroty i Ewy oraz ich rodzin – o Boże błogosławieństwo,
opiekę Matki Bożej, a także o ducha miłości w codziennych relacjach,
nadzieję i wytrwałość, pokój i radość serca, życzliwość bliskich ludzi oraz
dobre zdrowie i codzienną pomyślność.
18.30 – W int. Macieja z ok. urodzin oraz w intencji jego rodziny z prośbą
o Boże błog., opiekę Matki Bożej i wstawiennictwo Świętych Patronów,
a także o ducha miłości w codziennych relacjach, nadzieję i wytrwałość,
pokój i radość serca, życzliwość bliskich ludzi oraz dobre zdrowie
i codzienną pomyślność.
Gazetki.msg

Z Ewangelii św. Łukasza
(Łk 2, 41-52)

Nowy Rok – wtorek – 1 stycznia 2019
Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi

Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jeruzalem na
Święto Paschy. Gdy miał lat dwanaście, udali się
tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po
skończonych uroczystościach, został młody Jezus
w Jerozolimie, a tego nie zauważyli Jego Rodzice.
Przypuszczając, że jest wśród pątników, uszli dzień
drogi i szukali Go między krewnymi i znajomymi.
Gdy Go nie znaleźli, wrócili do Jeruzalem, szukając
Go.
Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni,
gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał
się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy Go
słuchali, byli zdumieni bystrością Jego umysłu
i odpowiedziami.
Na ten widok zdziwili się bardzo, a Jego Matka
rzekła do Niego: «Synu, czemu nam to uczyniłeś?
Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy
Ciebie». Lecz on im odpowiedział: «Czemu Mnie
szukaliście? Czy nie wiedzieliście, że powinienem
być w tym, co należy do mego Ojca?» Oni jednak
nie zrozumieli tego, co im powiedział.

12.45 – W intencji Parafian – w podziękowaniu za wszelkie otrzymane łaski
w 2018 roku i z prośbą o dalsze Boże błog., opiekę Matki Bożej
i wstawiennictwo Świętych Patronów, a także o ducha miłości
w codziennych relacjach, nadzieję i wytrwałość, pokój i radość serca,
życzliwość bliskich ludzi oraz dobre zdrowie i codzienną pomyślność.
18.30 – NIE MA MSZY ŚW.

Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu; i był im
poddany. A Matka Jego chowała wiernie wszystkie
te sprawy w swym sercu. Jezus zaś czynił postępy
w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi.

Niedziela – 6 stycznia –
Uroczystość Objawienia Pańskiego – „Trzech Króli”
12.45 – W int. Damiana, Marzeny i Tomasza – z prośbą o Boże błog., opiekę
Matki Bożej i wstawiennictwo Świętych Patronów, a także o ducha miłości
w codziennych relacjach, nadzieję i wytrwałość, pokój i radość serca,
życzliwość bliskich ludzi oraz dobre zdrowie i codzienną pomyślność.
18.30 – Śp. Bibi Vincent (gregoriańska 1).

Niedziela – 13 stycznia – „Chrztu Pańskiego”
12.45 – Śp. Bibi Vincent (gregoriańska 8).
18.30 – INTENCJA WOLNA

