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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 w czasie Mszy św. południowej gościmy scholę dziecięco-młodzieżową ze Slough, którą prowadzi Pani
Aleksandra Ryś. Do wspólnego śpiewania po Mszy św. zapraszamy tak dzieci, jak i dorosłych.
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. W przyszłą sobotę, 9 lutego, w godzinach od 11.00 do 13.00 w naszej Polskiej Szkole Sobotniej im. H. Sienkiewicza
odbędzie się Baśniowy Bal Karnawałowy dla uczniów szkoły podstawowej i przedszkolaków. Zapraszamy dzieci
w wieku 4-11 lat wraz z rodzicami. Informacje na stronie internetowej: https://www.polska-szkola-rok.com
4. Również w przyszłą sobotę, 9 lutego, w parafii Devonia odbędzie się coroczna Konferencja Apostolstwa Świeckich.
Będzie poświęcona pracy i życiu długoletniego opiekuna polskiej emigracji – Śp. ks. abp. Szczepana Wesołego.
Rozpoczęcie o godzinie 13.30. Informacje szczegółowe na stronie internetowej naszej parafii.
5. Wszystkich, którzy oczekują na wizytę duszpasterską, bardzo proszę o cierpliwość. Biorąc pod uwagę ilość
zaproszeń, odwiedziny potrwają do końca marca.
6. 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.
7. 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.
8. 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 – £237,38; Gift Aid – £97;
Ministranci – £183, 70. Bóg zapłać!
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.Zachęcamy do nabywania i lektury czasopism i książek religijnych, które są wyłożone na stole pod tablicą ogłoszeń.
11.Wszystkim Solenizantom oraz Jubilatom rozpoczynającego się tygodnia oraz Gościom i Parafianom życzę obfitości
Bożych łask i zapewniam o pamięci w modlitwie.
12.Modlitwa do św. Wojciecha. Znajdziemy ją na obrazkach, a obrazki w śpiewnikach.

INFORMACJE PARAFIALNE
3.02.2019 IV 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 lish 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 – 3 lutego – IV Niedziela zwykła
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

Z Ewangelii św. Łukasza
Gazetki.msg
(Łk 4, 21-30)
Kiedy Jezus przyszedł do Nazaretu, przemówił
do ludu w synagodze: "Dziś spełniły się te słowa
Pisma, które słyszeliście". A wszyscy przyświadczali
Mu i dziwili się pełnym łaski słowom, które płynęły
z ust Jego. I mówili: "Czy nie jest to syn Józefa?"
Wtedy rzekł do nich: "Z pewnością powiecie Mi to
przysłowie: Lekarzu, ulecz samego siebie;
dokonajże i tu, w swojej ojczyźnie, tego,
co wydarzyło się, jak słyszeliśmy, w Kafarnaum".
I dodał: "Zaprawdę, powiadam wam: Żaden prorok
nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie.
Naprawdę, mówię wam: Wiele wdów było
w Izraelu za czasów Eliasza, kiedy niebo
pozostawało zamknięte przez trzy lata i sześć
miesięcy, tak że wielki głód panował w całym kraju;
a Eliasz do żadnej z nich nie został posłany, tylko do
owej wdowy w Sarepcie Sydońskiej. I wielu
trędowatych było w Izraelu za proroka Elizeusza,
a żaden z nich nie został oczyszczony, tylko
Syryjczyk Naaman". Na te słowa wszyscy
w synagodze unieśli się gniewem. Porwawszy się
z miejsc, wyrzucili Go z miasta i wyprowadzili aż na
urwisko góry, na której zbudowane było ich miasto,
aby Go strącić. On jednak, przeszedłszy pośród
nich, oddalił się.

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

Niedziela – 17 lutego – VI Niedziela zwykła
12.45 – Śp. Alina Krasoń.
18.30 – W int. Elżbiety – o Boże błog., Dary Ducha Św., opiekę Matki
Bożej, wstawiennictwo Św. Szarbela, a także o zdrowie, ducha
miłości w codziennych relacjach, nadzieję i wytrwałość, pokój
i radość serca oraz wszelką pomyślność.

KALENDARIUM WYDARZEŃ W NASZEJ PARAFII
3 lutego 2019 r. – koncert scholi dziecięco młodzieżowej ze Slough. Msza św.
o godz. 12.45. Koncert po Mszy św. Zapraszamy zwłaszcza rodziny z dziećmi.
24 lutego 2019 r. – spotkanie z Piotrem Żyłką – redaktorem naczelnym portalu
„Deon”. Konferencja poświęcona pomocy ludziom bezdomnym i potrzebującym –
„Zupa na Plantach”.
6 marca 2019 r. – Środa Popielcowa. Msza św. o godz. 19.30 w Little Brompton
Oratory.
10 marca 2019 r. – I Niedziela Wielkiego Postu – pierwsza seria Rekolekcji
Wielkopostnych (10-12.03.2019). Prowadzi ks. Adam Krzykała z archidiecezji
szczecińsko-kamieńskiej.
24 marca 2019 r. – londyńska premiera najnowszej książki Szymona Hołowni –
„Boskie zwierzęta”. Spotkania z autorem po Mszach św.
7 kwietnia 2019 r. – V Niedziela Wielkiego Postu – druga seria Rekolekcji
Wielkopostnych – „Rekolekcje ostatniej szansy” (7-9.04.2019). Prowadzi
ks. dr hab. Paweł Kiejkowski z archidiecezji gnieźnieńskiej.

