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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. Dzisiaj zapraszamy na wieczorne nabożeństwo do św. Faustyny, połączone z ucałowaniem jej relikwii. W przyszłą
niedzielę zapraszamy na wieczorne nabożeństwo do św. Wojciecha, połączone z ucałowaniem jego relikwii.
2. W przyszłą 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.
3. 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.
4. Trwają XXXIV Światowe Dni Młodzieży w Panamie, odbywające się pod hasłem „Oto Ja, służebnica Pańska, niech mi
się stanie według słowa twego!”. W duchu łączności z młodzieżą całego świata módlmy się o gotowość przyjęcia
słowa Bożego i podjęcia różnych darów powołania przez młode pokolenie uczniów Chrystusa.
5. 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. Po wszystkich Mszach św. w styczniu będziemy zbierali drugą tacę, która zostanie
przeznaczona właśnie na wsparcie organizacji wyjazdu ministrantów.
6. W naszej parafii powstaje Róża Różańcowa pod wezwaniem św. Szarbela. By powstała, potrzebnych jest 19 osób.
Osoby zainteresowane współtworzeniem wspólnoty Żywego Różańca, bardzo proszę o kontakt ze mną po Mszy św.
Pierwsze spotkanie i wręczenie tajemnic Żywego Różańca odbędzie się w trzecią niedzielę lutego (17.02) po Mszy
św. wieczornej i nabożeństwie do św. Szarbela.
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 – £312,31; Gift Aid –
£178,10; Rent – £115, 70. Bóg zapłać!
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. Zachęcamy do nabywania i lektury czasopism i książek religijnych, które są wyłożone na stole pod tablicą ogłoszeń.
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
27.01.2019 III Niedziela Zwykła
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 li sh C atholic Missio n. Registered Charity nr 1119423

Tel: 07449801752
w w w . p a r a f i a - k e n s i n g t o n . 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 – 27 stycznia – III Niedziela zwykła
12.45 – Śp. Helena (27r. śm.) i Śp. Marianna (4r. śm.).
18.30 – Śp. Bibi Vincent (gregoriańska 20).

Niedziela – 3 lutego – IV Niedziela zwykła

Z Ewangelii
św. Łukasza
Gazetki.msg
(Łk 1, 1-4; 4, 14-21)
Wielu już starało się ułożyć opowiadanie
o zdarzeniach, które się dokonały pośród nas, tak
jak nam je przekazali ci, którzy od początku byli
naocznymi
świadkami
i
sługami
słowa.
Postanowiłem więc i ja zbadać dokładnie wszystko
od pierwszych chwil i opisać ci po kolei, dostojny
Teofilu, abyś się mógł przekonać o całkowitej
pewności nauk, których ci udzielono. W owym
czasie: Powrócił Jezus mocą Ducha do Galilei,
a wieść o Nim rozeszła się po całej okolicy.
On zaś nauczał w ich synagogach, wysławiany przez
wszystkich. Przyszedł również do Nazaretu, gdzie
się wychował. W dzień szabatu udał się swoim
zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać.
Podano Mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy
księgę, znalazł miejsce, gdzie było napisane:
„Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie
namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą
nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym
przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnymi,
abym obwoływał rok łaski Pana”. Zwinąwszy
księgę, oddał słudze i usiadł; a oczy wszystkich
w synagodze były w Niego utkwione. Począł więc
mówić do nich: „Dziś spełniły się te słowa Pisma,
które słyszeliście”.

12.45 – W int. Anny Rydzewskiej i Magdaleny Rydzewskiej – o Boże
bł., dobry wybór drogi życiowej i dobrego męża za wstawiennictwem
św. Szarbela.
18.30 – Śp. Bibi Vincent (gregoriańska 27).

Niedziela – 10 lutego – V Niedziela zwykła
12.45 – W int. Bartosza i Antoniego – o nawrócenie i przemianę życia
za wstawiennictwem św. Szarbela.
18.30 – Śp. Bronisława Kułak.

