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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. Wojciecha, połączone z ucałowaniem jego relikwii.

W przyszłą niedzielę zapraszamy na wieczorne nabożeństwo do św. Ojca Pio, połączone z ucałowaniem
jego relikwii.
2. Dzisiaj o godzinie 17.00 odbędzie się spotkanie Rady Administracyjnej i Rady Duszpasterskiej naszej

parafii.
3. W Środę Popielcową (6 marca) rozpoczynamy Wielki Post. Msza św. w „Popielec” będzie sprawowana

w Little Brompton Oratory o godzinie 19.30.
4. W przyszłą niedzielę – I Niedzielę Wielkiego Postu – 10 marca – rozpoczniemy pierwszą z dwóch serii

Rekolekcji Wielkopostnych. Będzie je prowadził ks. Adam Krzykała – duszpasterz młodzieży, pielgrzym,
alpinista. Oprócz niedzieli, spotkamy się także w poniedziałek, 11 marca, o godzinie 19.30 w Little
Brompton Oratory na Mszy św. z nauką rekolekcyjną. We wtorek, 12 marca, spotkamy się natomiast
na Mszy św. z nauką rekolekcyjną w naszym kościele filialnym – Maria Assumpta Chapel na High Street
Kensington o godzinie 19.30.
5. Londyńska premiera najnowszej książki Szymona Hołowni pt. „Boskie zwierzęta” i spotkanie z autorem

odbędzie się w naszej parafii w niedzielę, 24 marca. Zapraszamy na godzinę 20.00.
6. „Proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa” – konferencja poświęcona tej tematyce odbędzie się

w naszej parafii w niedzielę, 31 marca po Mszy św. wieczornej.
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.
Serdeczne podziękowania wszystkim, którzy modlitwą i ofiarą materialną wsparli organizację wyjazdu
ministrantów do Rzymu, Neapolu i Pompei. Bóg zapłać! W zeszłą niedzielę na potrzeby utrzymania naszej
parafii zebraliśmy: £223,75 – taca; £100 – Gift Aid; £194,10 – Rent.
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
3.03.2019 VIII 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 marca – VIII Niedziela zwykła
12.45 – Śp. Major Wojska Polskiego Bronisław Stefan Ostrowski;
Śp. Wincenty i Maria Dąbrowscy.
18.30 – W int. Huberta – o dobre rozeznanie i właściwe podjęcie decyzji.

Środa Popielcowa – 6 marca

Z Ewangelii św. Łukasza
(Łk 6, 39-45)
Gazetki.msg
Jezus opowiedział uczniom przypowieść:
„Czy
może
niewidomy
prowadzić
niewidomego? Czy nie wpadną w dół
obydwaj? Uczeń nie przewyższa nauczyciela.
Lecz każdy, dopiero w pełni wykształcony,
będzie jak jego nauczyciel. Czemu to widzisz
drzazgę w oku swego brata, a nie dostrzegasz
belki we własnym oku? Jak możesz mówić
swemu bratu: „Bracie, pozwól, że usunę
drzazgę, która jest w twoim oku”, podczas gdy
sam belki w swoim oku nie widzisz?
Obłudniku, usuń najpierw belkę ze swego oka,
a wtedy przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę z oka
brata swego. Nie ma drzewa dobrego, które by
wydawało zły owoc, ani też drzewa złego,
które by dobry owoc wydawało. Po własnym
owocu bowiem poznaje się każde drzewo;
nie zrywa się fig z ciernia, ani z krzaka jeżyny
nie zbiera się winogron. Dobry człowiek
z dobrego skarbca swego serca wydobywa
dobro, a zły człowiek ze złego skarbca
wydobywa zło. Bo z obfitości serca mówią jego
usta”.

19.30 – W int. Magdy Szwacińskiej i jej rodziny – o Boże błog., Dary Ducha
Św., opiekę Matki Bożej, wstawiennictwo Św. Wojciecha, a także o zdrowie,
ducha miłości w codziennych relacjach, nadzieję i wytrwałość, pokój
i radość serca oraz wszelką pomyślność.

Niedziela – 10 marca – I Niedziela Wielkiego Postu
Rekolekcje Wielkopostne
12.45
1. W int. ministrantów, którzy swoje urodziny obchodzą w pierwszym
kwartale tego roku: Markijana Stojanowskiego, Igora Aronowskiego,
Patryka Ziemanna i Aleksandra Stojanowskiego – o dobre rozeznanie
powołania, Boże bł., Dary Ducha Św., opiekę Matki Bożej, wstawiennictwo
Św. Patronów, a także o zdrowie, ducha miłości w codziennych relacjach,
nadzieję i wytrwałość, pokój i radość serca oraz wszelką pomyślność.
2. Śp. Monika Kozłowska (gregoriańska 14).
18.30
1. W int. Beaty i jej rodziny – za wstawiennictwem św. Szarbela
i naszych Świętych Patronów – o Boże bł., Dary Ducha Św., opiekę Matki
Bożej, a także o zdrowie, ducha miłości w codziennych relacjach, nadzieję
i wytrwałość, pokój i radość serca oraz wszelką pomyślność.
2. W int. Jarosławy i jej rodziny – za wstawiennictwem św. Szarbela
i naszych Świętych Patronów – o Boże bł., Dary Ducha Św., opiekę Matki
Bożej, a także o zdrowie, ducha miłości w codziennych relacjach, nadzieję
i wytrwałość, pokój i radość serca oraz wszelką pomyślność.

Poniedziałek – 11 marca – Rekolekcje Wielkopostne
19.30
1. Śp. Monika Kozłowska (gregoriańska 15).
2. Śp. Ryszard Majewski.

Wtorek – 12 marca – Rekolekcje Wielkopostne – Maria Assumpta
19.30
1. Śp. Monika Kozłowska (gregoriańska 16).
2. O Boże bł. dla całej rodziny i przyjaciół ofiarodawcy.

