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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. „Proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa” – konferencja poświęcona tej tematyce odbędzie się w naszej
parafii dzisiaj po Mszy św. wieczornej i nabożeństwie „Gorzkich Żali”.
2. Już za tydzień będziemy mieli kolejną możliwość uczestniczenia w rekolekcjach wielkopostnych. Będzie je prowadził
ks. dr hab. Paweł Kiejkowski – kapłan archidiecezji gnieźnieńskiej, wykładowca teologii, ceniony rekolekcjonista
i spowiednik. Temat rekolekcji: „Dobra Nowina dla ubogich”. Program: V Niedziela Wielkiego Postu – 7 kwietnia –
Msze św. z homilią rekolekcyjną. Little Brompton Oratory – godzina 12.45 i 18.30. Godzina 20.00 – konferencja –
„Ewangelia – Dobra Nowina, która demaskuje starego człowieka”. Poniedziałek – 8 kwietnia – Msza św.
z konferencją rekolekcyjną – „Ewangelia – Dobra Nowina, która obwieszcza dzieła Boga ubogiemu”. Little Brompton
Oratory – godzina 19.30. Wtorek – 9 kwietnia – Msza św. z konferencją rekolekcyjną – „Ewangelia spełniona
w ubogim Jezusie Chrystusie”. ZMIANA MIEJSCA: Maria Assumpta Chapel – High Street Kensington – W8 5HN, 23
Kensington Square – godzina 19.30.
3. W okresie Wielkiego Postu koncentrujemy się na wydarzeniach zbawczych – męce i śmierci naszego Pana Jezusa
Chrystusa. Dlatego w tym czasie nie są sprawowane cotygodniowe nabożeństwa do naszych Świętych Patronów.
4. W głębię Wielkiego Postu pomagają nam wejść i czas ten owocniej przeżyć nabożeństwa wielkopostne – „Gorzkie
Żale” i „Droga Krzyżowa”. Nabożeństwa „Gorzkich Żali” będziemy sprawowali zasadniczo we wszystkie niedziele
Wielkiego Postu po Mszach św. wieczornych. Nabożeństwa „Drogi Krzyżowej” będziemy sprawowali we wszystkie
wielkopostne niedziele po Mszach św. południowych.
5. Młodzież w wieku 14-18 lat zaproszona jest do udziału w „Dniach Młodych”, które odbędą się w Laxton Hall
w terminie 14-16 czerwca 2019 r. Informacje i zapisy (do końca marca) po Mszach św. w zakrystii.
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. Bóg zapłać! W zeszłą niedzielę
na potrzeby utrzymania naszej parafii zebraliśmy: £213,00 – taca; £111 – Gift Aid. Szymon Hołownia: £1615 i £1120
(książki).
7. Zbierana jest dzisiaj druga taca na rzecz polskich misjonarzy, którzy z poświęceniem zdrowia, a nawet ryzykując
utratę życia, ofiarnie pracują w krajach misyjnych. Bóg zapłać za okazane życzliwe wsparcie. Pamiętajmy
o misjonarzach również w naszej codziennej modlitwie.
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.Modlitwa do św. Wojciecha. Znajdziemy ją na obrazkach, a obrazki w śpiewnikach.

INFORMACJE PARAFIALNE
31.03.2019 IV Niedziela Wielkiego Postu
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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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 – 31 marca – IV Niedziela Wielkiego Postu – „Laetare”
12.45 – Śp. Jerzy Michoń (6r. śm.).
18.30 – W int. Andrzeja – za wstawiennictwem św. Szarbela – o Boże bł.,
Dary Ducha Św., opiekę Matki Bożej, uzdrowienie z choroby
nowotworowej, łaskę wiary i nadziei, a także o ducha miłości w codziennych
relacjach, cierpliwość i wytrwałość, pokój i radość serca oraz wszelką
pomyślność.

Z Ewangelii św. Łukasza
(Łk 15, 1-3.11-32)
Gazetki.msg

W owym czasie przybliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy,
aby Go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w Piśmie, mówiąc:
"Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi". Opowiedział im wtedy
następującą przypowieść: "Pewien człowiek miał dwóch synów.
Młodszy z nich rzekł do ojca: „Ojcze, daj mi część własności, która na
mnie przypada”. Podzielił więc majątek między nich. Niedługo
potem młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony
i tam roztrwonił swoją własność, żyjąc rozrzutnie. A gdy wszystko
wydał, nastał ciężki głód w owej krainie, i on sam zaczął cierpieć
niedostatek. Poszedł i przystał na służbę do jednego z obywateli
owej krainy, a ten posłał go na swoje pola, żeby pasł świnie. Pragnął
on napełnić swój żołądek strąkami, którymi żywiły się świnie,
lecz nikt mu ich nie dawał. Wtedy zastanowił się i rzekł: „Iluż to
najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu
przymieram głodem. Zabiorę się i pójdę do mego ojca, i powiem mu:
Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Niebu i względem ciebie; już nie jestem
godzien nazywać się twoim synem: uczyń mnie choćby jednym
z twoich najemników”. Zabrał się więc i poszedł do swojego ojca.
A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko;
wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. A syn
rzekł do niego: „Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Niebu i wobec ciebie, już
nie jestem godzien nazywać się twoim synem”. Lecz ojciec
powiedział do swoich sług: „Przynieście szybko najlepszą szatę
i ubierzcie go; dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi!
Przyprowadźcie utuczone cielę i zabijcie: będziemy ucztować
i weselić się, ponieważ ten syn mój był umarły, a znów ożył; zaginął,
a odnalazł się”. I zaczęli się weselić. Tymczasem starszy jego syn
przebywał na polu. Gdy wracał i był blisko domu, usłyszał muzykę
i tańce. Przywołał jednego ze sług i pytał go, co to ma znaczyć. Ten
mu rzekł: „Twój brat powrócił, a ojciec twój kazał zabić utuczone
cielę, ponieważ odzyskał go zdrowego”. Rozgniewał się na to
i nie chciał wejść; wtedy ojciec jego wyszedł i tłumaczył mu. Lecz on
odpowiedział ojcu: „Oto tyle lat ci służę i nie przekroczyłem nigdy
twojego nakazu; ale mnie nigdy nie dałeś koźlęcia, żebym się zabawił
z przyjaciółmi. Skoro jednak wrócił ten syn twój, który roztrwonił
twój majątek z nierządnicami, kazałeś zabić dla niego utuczone
cielę”. Lecz on mu odpowiedział: „Moje dziecko, ty zawsze jesteś ze
mną i wszystko, co moje, do ciebie należy. A trzeba było weselić się
i cieszyć z tego, że ten brat twój był umarły, a znów ożył; zaginął,
a odnalazł się”.

Niedziela – 7 kwietnia – V Niedziela Wielkiego Postu
12.45
1. W int. Rodziny Romanowskich – 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. Mariusza – o łaskę nawrócenia za wstawiennictwem św. Szarbela.
18.30
1. W int. Władysławy Lewandowskiej – 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. Śp. Zmarli z Rodziny Żurek i Tyburczy.

Poniedziałek – 8 kwietnia – Little Brompton Oratory
19.30
1. Śp. Eugeniusz, Maria, Józef – Szczotka.
2. W int. Grzegorza – o Boże bł., Dary Ducha Św., opiekę Matki Bożej,
uzdrowienie z choroby alkoholizmu, a także o zdrowie, ducha miłości
w codziennych relacjach, nadzieję i wytrwałość, pokój i radość serca oraz
wszelką pomyślność.

Wtorek – 9 kwietnia – Maria Assumpta Chapel
19.30
1. Śp. Alina Krasoń.
2. W int. Sławka i Adama oraz Alicji i Jagody – w podziękowaniu za zdrowie
i opiekę Matki Bożej oraz z prośbą o dalsze 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.

