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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. Rozpoczynamy dzisiaj drugą serię rekolekcji wielkopostnych. Prowadzi je 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.
2. 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.
3. 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.
4. 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: £321,52 – taca; £67 – Gift Aid; misje –
£249,03.
5. Po Mszy św. zapraszamy do sali św. Józefa na kawę, herbatę, doskonałe ciasta i najlepsze pączki.

Zachęcamy do przygotowania specjałów kulinarnych dla naszej kawiarenki 
6. Zachęcamy do nabywania i lektury czasopism i książek religijnych, które są wyłożone na stole pod tablicą

ogłoszeń.
7. Modlitwa do św. Wojciecha. Znajdziemy ją na obrazkach, a obrazki w śpiewnikach.

INFORMACJE PARAFIALNE
7.04.2019 V 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 11 19423

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 – 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.

Z Ewangelii św. Jana
(J 8, 1-11)
Gazetki.msg

Jezus udał się na Górę Oliwną, ale o brzasku
zjawił się znów w świątyni. Cały lud schodził się
do Niego, a On usiadłszy nauczał ich. Wówczas
uczeni w Piśmie i faryzeusze przyprowadzili
do
Niego
kobietę
którą
pochwycono
na cudzołóstwie, a postawiwszy ją pośrodku,
powiedzieli do Niego: Nauczycielu, tę kobietę
dopiero
pochwycono
na
cudzołóstwie.
W Prawie Mojżesz nakazał nam takie
kamienować. A Ty co mówisz? Mówili to
wystawiając Go na próbę, aby mieli o co Go
oskarżyć. Lecz Jezus nachyliwszy się pisał palcem
po ziemi. A kiedy w dalszym ciągu Go pytali,
podniósł się i rzekł do nich: Kto z was jest bez
grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamień.
I powtórnie nachyliwszy się pisał na ziemi.
Kiedy to usłyszeli, wszyscy jeden po drugim
zaczęli odchodzić, poczynając od starszych,
aż do ostatnich. Pozostał tylko Jezus i kobieta,
stojąca na środku. Wówczas Jezus podniósłszy
się rzekł do niej: Kobieto, gdzież oni są?
Nikt cię nie potępił? A ona odrzekła: Nikt, Panie!
Rzekł do niej Jezus: I Ja ciebie nie potępiam.
- Idź, a od tej chwili już nie grzesz.

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.

Niedziela – 14 kwietnia – Niedziela Palmowa
12.45 – W int. córki Barbary – o Boże bł., Dary Ducha Św., opiekę Matki
Bożej, szczęśliwe rozwiązanie, a także o ducha miłości w codziennych
relacjach, cierpliwość i wytrwałość, pokój i radość serca oraz wszelką
pomyślność.
18.30 – W int. Anny – za wstawiennictwem Św. Szarbela – o Boże bł., Dary
Ducha Św., opiekę Matki Bożej, uzdrowienie z choroby nowotworowej,
ducha miłości w codziennych relacjach, nadzieję i wytrwałość, pokój
i radość serca oraz wszelką pomyślność.

