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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. Tydzień poprzedzający uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego nazywamy Wielkim Tygodniem. Wkraczamy w najważniejszy
okres w życiu Kościoła. Niech te dni również w naszym życiu będą wyjątkowe.
Wielki Czwartek – 18.04.2019
Msza św. Wieczerzy Pańskiej – Little Brompton Oratory – 19.30.
Wielki Piątek – 19.04.2019
Droga Krzyżowa – Little Brompton Oratory – 15.00.
Liturgia Męki Pańskiej – Little Brompton Oratory – 15.30.
Wielka Sobota – 20.04.2019
 Święcenie potraw na stół wielkanocny – Little Brompton Oratory – godz. 10.00 – 15.00.
 Sakrament pokuty i pojednania – Little Brompton Oratory – godz. 10.00 – 15.00.
 Liturgia Wigilii Paschalnej w języku łacińskim – Tenebrae – Brompton Oratory – 21.30.
Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego – 21.04.2019
 Msza św. – Little Brompton Oratory – 12.45.
 Msza św. – Little Brompton Oratory – 18.30.
Poniedziałek Wielkanocny – 22.04.2019
 Msza św. – Little Brompton Oratory – 12.45.
 Nie ma mszy św. o godzinie 18.30.

2. Dzisiaj po Mszy św. południowej zapraszamy do Sali św. Józefa na wielkanocne warsztaty plastyczne dla dzieci.
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”. Zapraszamy na ostatnie nabożeństwo „Gorzkich Żali” dzisiaj po Mszy św. wieczornej. Nabożeństwo „Drogi
Krzyżowej” dzisiaj po Mszy św. południowej oraz w Wielki Piątek o godz. 15.00.

5. Trzeci w historii naszej parafii odpust ku czci św. Wojciecha będziemy obchodzili w Niedzielę Miłosierdzia – 28 kwietnia.
Uroczystej Sumie Odpustowej będzie przewodniczył o. Ludwik Wiśniewski, który w bardzo mocnej przemowie podczas Mszy
pogrzebowej prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza mówił: „Nie będziemy dłużej obojętni na panoszącą się truciznę
nienawiści na ulicach, w mediach, w internecie, w szkołach, w parlamencie, a także w Kościele”. Po jego słowach ludzie
w kościele wstali i zaczęli bić brawo. Po Mszy św. odpustowej (g. 18.30) odbędzie się kolejna „Wielka kolacja parafialna”.
Każdy jest zaproszony. Każdy też jest proszony o przygotowanie jakiegoś specjału kulinarnego – wszelkie ciasta, sałatki, bigosy
i inne delicje mile widziane 

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: £260,43 – taca; £174 – Gift Aid.

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. Modlitwa do św. Wojciecha. Znajdziemy ją na obrazkach, a obrazki w śpiewnikach. Za wszystkie dary z Bożej ręki wzięte…

INFORMACJE PARAFIALNE
14.04.2019 Niedziela Męki Pańskiej
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 – 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.
Gazetki.msg

Wielki Czwartek – 18 kwietnia – Msza Wieczerzy Pańskiej
19.30 – O powołania kapłańskie z naszej wspólnoty parafialnej.

Wielki Piątek Męki Pańskiej – 19 kwietnia – Liturgia Męki Pańskiej
15.00 – Droga Krzyżowa
15.30 – Liturgia Męki Pańskiej
Jest to jedyny dzień w roku, kiedy nigdzie na świecie
nie sprawuje się Eucharystii.

Wielka Sobota – 20 kwietnia
10.00 – 15.00 – Święcenie potraw na stół wielkanocny – Little Oratory.
Zachęcamy do wspólnego uroczystego świętowania
Wigilii Paschalnej
wraz ze wspólnotą angielską, od której wynajmujemy kościół
– godzina 21.30 – w języku łacińskim w dużym kościele
Brompton Oratory.

Niedziela – 21 kwietnia – Zmartwychwstanie Pańskie
12.45 – W int. Jerzego Pujdaka (87r. ur.) – w podziękowaniu za otrzymane
łaski i 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.
18.30 – W int. Jerzego i Ryszarda – o łaskę nawrócenia, dar wiary, wzrost
w nadziei i miłości, powrót do Kościoła, Boże bł., Dary Ducha Świętego.

Poniedziałek – 22 kwietnia – Poniedziałek Wielkanocny
12.45 – W int. Barbary – o Boże bł. i szczęśliwe rozwiązanie.
18.30 – NIE MA MSZY ŚW.

