KANCELARIA PARAFIALNA: Proszę o kontakt telefoniczny: 07449801752.
E-mail: cunctus@wp.pl
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. Obchodzimy dzisiaj trzeci w historii naszej parafii odpust ku czci św. Wojciecha. 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 
2. Po wielkopostnej i świątecznej przerwie powracamy do sprawowania nabożeństwo do naszych Świętych Patronów.
I Niedziela m-ca: nabożeństwo do św. Wojciecha. II Niedziela m-ca: nabożeństwo do św. Ojca Pio. III Niedziela m-ca:
nabożeństwo do św. Szarbela. IV Niedziela m-ca: nabożeństwo do św. Faustyny.
3. Uroczystość NMP Królowej Polski i Święto Konstytucji Trzeciego Maja przypada w najbliższy piątek. Choć tego dnia
w naszej parafii nie będzie sprawowana Eucharystia, zachęcamy do świętowania tego dnia i uczestniczenia we Mszy.
4. W tym tygodniu rozpoczynamy miesiąc maj. Nabożeństwa majowe będę sprawowane w niedziele po Mszach św.
południowych.
5. W drugą niedzielę miesiąca – 12 maja, o godzinie 12.45 będzie sprawowana Msza św. z udziałem dzieci, które
obchodzą pierwszą rocznicę Komunii św. Serdecznie zapraszamy na tę Mszę św. rocznicową zwłaszcza rodziny
z dziećmi.
6. Jedyny w UK koncert promujący najnowszą płytę Marceliny – „Koniec wakacji” – odbędzie się w naszej parafii
w niedzielę, 12 maja o godz. 20.00.
Na swoim czwartym w karierze albumie ta filigranowa wokalistka o niespożytej energii proponuje nam zupełnie coś innego niż
dotychczas. "Koniec wakacji" to płyta różnorodna, nie stroniąca od kontrastów. Stąd znalazła się tutaj również zagrana na
pianino, zaskakująco mroczna ballada "Ryczeć mi się chce", frywolna w swojej formie "Candy Blue" czy "Zwierzęta origami" z
zapadającą w ucho powyginaną melodią, podszytą delikatną linią basu. Znalazło się nawet miejsce dla brzmiącej nieco z
hiszpańska gitary akustycznej w "Niby nic" a echa poprzednich płyt artystki rezonują w kompozycji "Psy", gdzie w pewnym
momencie usłyszeć można głośny krzyk Piotra Roguckiego z zespołu Coma, z którym to zresztą jakiś czas temu Marcelina nagrała
przebój "Karmelove".

7. Uroczystość I Komunii św. odbędzie się w naszej parafii za trzy tygodnie, 19 maja o godzinie 12.45. Zachęcamy
do modlitwy w intencji dzieci pierwszokomunijnych oraz ich rodzin. Pierwsza spowiedź – w sobotę, 18 maja
od godz. 18.00 w Kaplicy Maria Assumpta.
8. 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!
9. Po Mszy św. zapraszamy do sali św. Józefa na kawę, herbatę, doskonałe ciasta i najlepsze pączki.
10. Zachęcamy do nabywania i lektury czasopism i książek religijnych, które są wyłożone na stole pod tablicą ogłoszeń.
11. Modlitwa do św. Wojciecha. Znajdziemy ją na obrazkach, a obrazki w śpiewnikach.

INFORMACJE PARAFIALNE
28.04.2019 Uroczystość Św. Wojciecha, Bp. i M.
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
Niedziela – 28 kwietnia – Niedziela Miłosierdzia
Odpust parafialny ku czci św. Wojciecha, biskupa i męczennika

Z Ewangelii św. Jana
(J 12, 24-26)
Gazetki.msg
Jezus powiedział do swoich uczniów:
„Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam:
Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię
nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli
obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto miłuje
swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego
życia na tym świecie, zachowa je na życie
wieczne. A kto by chciał Mi służyć, niech idzie
za Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój
sługa. A jeśli kto Mi służy, uczci go mój Ojciec”.
ODPUST PARAFIALNY
Dzień odpustu jest związany z możliwością uzyskania daru
duchowego, jakim jest odpust zupełny, czyli darowanie
wszystkich kar doczesnych za popełnione grzechy. Można go
ofiarować za siebie lub za duszę jednego zmarłego, intencję tę
należy określić przed uzyskaniem odpustu.
Aby uzyskać odpust zupełny, trzeba spełnić tzw. zwykłe
warunki.
1. Spowiedź św. (może być kilka dni wcześniej).
2. Komunia św. (w dowolnej intencji).
3. Modlitwa w intencjach wyznaczonych przez Ojca św.
(nie musimy znać tych intencji, a odmówić możemy np. jedno
„Ojcze nasz...” i jedno „Zdrowaś...”).
4. Wyzbyć się przywiązania do wszelkich grzechów, nawet
lekkich (jest to raczej stan duszy, a nie jednorazowa czynność
do wykonania).
5. Pobożne nawiedzenie mającej swą uroczystość świątyni
i odmówienie w jej wnętrzu modlitw: „Ojcze nasz...”
i „Wierzę...” w intencji wspólnoty parafialnej.

12.45
1. Śp. Jerzy Malinowski (3r. śm.).
2. Śp. Krzysztof Białas (9r. śm.) oraz śp. Jadwiga Rytka (3r. śm.).
18.30
1. W intencji Parafian – w podziękowaniu za otrzymane łaski i z prośbą o
dalsze Boże bł., 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.
2. W intencji Zmarłych Parafian i Duszpasterzy – o łaskę wiecznego życia.

Niedziela – 5 maja – III Niedziela Wielkanocna
12.45 – Śp. Krystyna Czyżewska (Msza św. gregoriańska 1).
18.30 – INTENCJA WOLNA

Niedziela – 12 maja – IV Niedziela Wielkanocna
12.45 – W intencji Dzieci obchodzących rocznicę I Komunii św. – o Boże
błog., Dary Ducha Św., opiekę Matki Bożej, wstawiennictwo Świętych
Patronów, a także o zdrowie, ducha miłości w codziennych relacjach,
nadzieję i wytrwałość, pokój i radość serca oraz wszelką pomyślność.
18.30 – Śp. Krystyna Czyżewska (Msza św. gregoriańska 8).

Czwartek – 16 maja – Św. Andrzeja Boboli
Msza św. w Kaplicy Maria Assumpta
19.00 – INTENCJA WOLNA

Sobota – 18 maja – Msza św. w Kaplicy Maria Assumpta
18.00 – INTENCJA WOLNA

Niedziela – 19 maja – V Niedziela Wielkanocna
12.45 – W intencji dzieci przystępujących pierwszy raz do Komunii św.
– o owoce Eucharystii w całym ich życiu oraz życiu ich rodzin, a także o Boże
błog., Dary Ducha Św., opiekę Matki Bożej, wstawiennictwo Świętych
Patronów.
18.30 – W int. Doroty, Ewy i Roberta – w podziękowaniu za łaski
wymodlone za wstawiennictwem św. Szarbela oraz z prośbą o dalsze Boże
bł., 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.

