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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. Zgodnie z kalendarzem liturgicznym Kościoła rzymskokatolickiego w Anglii i Walii, obchodzimy dzisiaj uroczystość
Objawienia Pańskiego, znaną jako „Święto Trzech Króli”.
2. Dzisiaj zapraszamy na wieczorne 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.
3. Bibliotek POSK-u zaprasza na spotkanie z ks. bp. Wiesławem Lechowiczem – Delegatem KEP ds. Duszpasterstwa
Emigracji. Spotkanie odbędzie się w POSK-u w piątek, 11 stycznia o godzinie 18.00.
4. Na koncert kolęd i pastorałek zapraszamy w niedzielę, 20 stycznia po Mszy św. południowej. Będziemy gościli jeden
z najlepszych chórów w Wielkiej Brytanii – „Alle Choir London”. Serdecznie zapraszamy! Natomiast w niedzielę,
3 lutego w czasie Mszy św. południowej będziemy gościli scholę dziecięco-młodzieżową ze Slough. Do wspólnego
śpiewania po Mszy św. zapraszamy tak dzieci, jak i dorosłych.
5. 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
6. 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.
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.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. W związku z tym poszukujemy sponsorów, którzy wsparliby finansowo
organizację tego wyjazdu. Wesprzyjmy naszych ministrantów, którzy cieszą oko, upiększają liturgię, budzą nadzieję
na nowe powołania kapłańskie. Od dzisiaj po wszystkich Mszach św. będziemy zbierali drugą tacę, która zostanie
przeznaczona właśnie na wsparcie organizacji wyjazdu ministrantów.
11.Modlitwa do św. Wojciecha. Znajdziemy ją na obrazkach, a obrazki w śpiewnikach.

INFORMACJE PARAFIALNE
6.01.2019 Objawienie Pańskie
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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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 – 6 stycznia –
Uroczystość Objawienia Pańskiego – „Trzech Króli”

Z Ewangelii św. Mateusza
Gazetki.msg
(Mt 2, 1-12)
Gdy Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania
króla Heroda, oto mędrcy ze Wschodu przybyli
do Jerozolimy i pytali: «Gdzie jest nowo narodzony Król
żydowski?
Ujrzeliśmy
bowiem
Jego
gwiazdę
na Wschodzie i przybyliśmy oddać Mu pokłon».
Skoro to usłyszał król Herod, przeraził się, a z nim cała
Jerozolima. Zebrał więc wszystkich arcykapłanów
i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić
Mesjasz. Ci mu odpowiedzieli: «W Betlejem judzkim,
bo tak zostało napisane przez Proroka: a ty, Betlejem,
ziemio Judy, nie jesteś zgoła najlichsze spośród głównych
miast Judy, albowiem z ciebie wyjdzie władca, który
będzie pasterzem ludu mego, Izraela».
Wtedy Herod przywołał potajemnie mędrców
i wywiedział się od nich dokładnie o czas ukazania się
gwiazdy. A kierując ich do Betlejem, rzekł: «Udajcie się
tam i wypytajcie starannie o dziecię, a gdy Je znajdziecie,
donieście mi, abym i ja mógł pójść i oddać Mu pokłon».
Oni zaś, wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę.
A oto gwiazda, którą widzieli na Wschodzie, postępowała
przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem,
gdzie było Dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się
uradowali. Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką
Jego, Maryją; padli na twarz i oddali Mu pokłon.
I otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary: złoto,
kadzidło i mirrę.
A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do
Heroda, inną drogą udali się z powrotem do swojego
kraju.

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 – W int. Mieszka Bartosz z ok. 18r. ur. – 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.

Niedziela – 20 stycznia – II Niedziela zwykła
12.45 – Śp. Bibi Vincent (gregoriańska 15).
18.30 – Śp. Janina Kościelska.

Niedziela – 27 stycznia – III Niedziela zwykła
12.45 – Śp. Helena (27r. śm.); śp. Maria (4r. śm.).
18.30 – Śp. Bibi Vincent (gregoriańska 22).

