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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. Przed tygodniem obchodziliśmy trzeci w historii naszej parafii odpust ku czci św. Wojciecha. Serdecznie
podziękowania dla wszystkich, którzy włączyli się w przygotowania tej najważniejszej dla nas uroczystości. Dziękuję
wszystkim członkom Rady Administracyjnej na czele z jej prezeską – Zosią Pozą oraz wszystkim tworzącym Radę
Duszpasterską na czele z prezeską – Anetą Helowicz. Dziękuję serdecznie wszystkim Drogim Parafianom, którzy
wzięli udział w uroczystościach, zwłaszcza tym, którzy włączyli się w przygotowanie odpustowej kolacji parafialnej.
2. Dzisiaj po Mszy św. wieczornej zapraszamy na nabożeństwo do św. Wojciecha, połączone z ucałowaniem jego
relikwii. Za tydzień zapraszamy na wieczorne nabożeństwo do św. Ojca Pio, połączone z ucałowaniem jego relikwii.
3. Nabożeństwa majowe w naszej parafii są sprawowane w niedziele po Mszach św. południowych.
4. W następną – 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.
5. Jedyny w UK koncert promujący najnowszą płytę Marceliny – „Koniec wakacji” – odbędzie się w naszej parafii
w przyszłą 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".

6. Uroczystość I Komunii św. odbędzie się w naszej parafii za dwa 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.
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: £375,36 – taca i £142 – GA. Bóg zapłać!
8. Po Mszy św. zapraszamy do sali św. Józefa na kawę, herbatę, doskonałe ciasta i najlepsze pączki.
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
5.05.2019 III Niedziela Wielkanocna
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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– Rektor Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii
– Proboszcz parafii
– Prezes Rady Administracyjnej oraz Prezes Rady Duszpasterskiej

INTENCJE MSZALNE
Niedziela – 5 maja – III Niedziela Wielkanocna
12.45 – Śp. Krystyna Czyżewska (Msza św. gregoriańska 1).
18.30 – W int. Michasia (z ok. urodzin) – o 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,
wszelką pomyślność oraz łaskę wiary i powrotu do Kościoła.

Niedziela – 12 maja – IV Niedziela Wielkanocna
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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 – Śp. Jerzy Malinowski (3r. śm.).

Niedziela – 19 maja – V Niedziela Wielkanocna

Jedyny w UK koncert promujący najnowszą płytę
Marceliny – „Koniec wakacji” – odbędzie się w naszej
parafii w przyszłą 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".

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.

Niedziela – 19 maja – V Niedziela Wielkanocna
12.45 – Śp. Eugenia Fabry; Śp. Zofia Szczerba; Zmarli z Rodziny.
18.30 – Śp. Krystyna Czyżewska (Msza św. gregoriańska 22).

