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www.facebook.com/DALondon.org.uk
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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. Dzisiaj zapraszamy na wieczorne nabożeństwo do św. Ojca Pio, połączone z ucałowaniem jego relikwii. W przyszłą
niedzielę zapraszamy na wieczorne nabożeństwo do św. Szarbela, połączone z ucałowaniem jego relikwii
i namaszczeniem cudownym olejem z jego grobu.
2. Wszystkich, którzy oczekują na wizytę duszpasterską, bardzo proszę o cierpliwość. Biorąc pod uwagę ilość
zaproszeń, odwiedziny potrwają do końca marca.
3. Za dwa tygodnie, w niedzielę 24 lutego, będziemy gościli w naszej parafii Pana Piotra Żyłkę – redaktora naczelnego
portalu Deon.pl oraz jednego z koordynatorów akcji pomocy krakowskim bezdomnym „Zupa na Plantach”.
To fundacja, którą tworzą różni ludzie z różnych światów, którzy postanowili razem działać, chcąc nieco zmienić
kawałek świata na lepszy. Są wśród nich wierzący i ateiści, studenci, bezrobotni i pracujący, ludzie różnych
zawodów, domni i bezdomni, kobiety i mężczyźni, dzieci i dorośli… Każdy jest mile widziany! Spotkali się w 2016
roku i postanowili działać razem. Tak od listopada 2016 zupa się rozlewa co niedzielę, bez wyjątków.
Więcej o pomocy ubogim i bezdomnym dowiemy się w czasie spotkań na zakończenie Mszy św.
4. 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.
5. 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.
6. 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 – £221,56; Gift Aid – £110;
Ministranci – £153, 50. Bóg zapłać!
7. Po Mszy św. zapraszamy do sali św. Józefa na kawę, herbatę, doskonałe ciasta i najlepsze pączki. Zachęcamy
do przygotowania specjałów kulinarnych dla naszej kawiarenki 
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
10.02.2019 V 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 – 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.

Niedziela – 17 lutego – VI Niedziela zwykła

Z Ewangelii św. Łukasza
Gazetki.msg
(Łk 5, 1-11)
Pewnego razu – gdy tłum cisnął się do Jezusa,
aby słuchać słowa Bożego, a On stał nad jeziorem
Genezaret – zobaczył dwie łodzie stojące przy
brzegu; rybacy zaś wyszli z nich i płukali sieci.
Wszedłszy do jednej łodzi, która należała
do Szymona, poprosił go, żeby nieco odbił
od brzegu. Potem usiadł i z łodzi nauczał tłumy.
Gdy przestał mówić, rzekł do Szymona: "Wypłyń na
głębię i zarzućcie sieci na połów!" A Szymon
odpowiedział: "Mistrzu, całą noc pracowaliśmy
i nic nie ułowiliśmy. Lecz na Twoje słowo zarzucę
sieci". Skoro to uczynili, zagarnęli tak wielkie
mnóstwo ryb, że sieci ich zaczynały się rwać.
Skinęli więc na współtowarzyszy w drugiej łodzi,
żeby im przyszli z pomocą. Ci podpłynęli; i napełnili
obie łodzie, tak że się prawie zanurzały. Widząc to,
Szymon Piotr przypadł Jezusowi do kolan i rzekł:
"Wyjdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiekiem
grzesznym". I jego bowiem, i wszystkich jego
towarzyszy w zdumienie wprawił połów ryb,
jakiego dokonali; jak również Jakuba i Jana, synów
Zebedeusza, którzy byli wspólnikami Szymona.
A Jezus rzekł do Szymona: "Nie bój się, odtąd ludzi
będziesz łowił". I wciągnąwszy łodzie na ląd,
zostawili wszystko i poszli za Nim.

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.

Niedziela – 24 lutego – VI Niedziela zwykła
12.45 – Śp. Jan Hutton.
18.30 – Śp. Zdzisław Jagodziński.

KALENDARIUM WYDARZEŃ W NASZEJ PARAFII
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.

