KANCELARIA PARAFIALNA: Proszę o kontakt telefoniczny: 07449801752.
E-mail: cunctus@wp.pl
www.facebook.com/DALondon.org.uk
§fghj
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. Dzisiaj (14 lipca) w czasie Mszy św. południowej żegnamy rodzinę Państwa Sadowskich – Bożenkę,

Mariana, Karolinę, Łukasza i Adama, którzy przez kilkanaście lat aktywnie włączali się w życie naszej
parafii, a teraz na stałe wracają do Ojczyzny. Pamiętajmy o nich w naszej codziennej osobistej modlitwie
przed Panem.
2. W okresie wakacyjnym cotygodniowe nabożeństwa do naszych Świętych Patronów (połączone

z ucałowaniem ich relikwii) odbywają się bez zmian po niedzielnych Mszach św. wieczornych: I niedziela
miesiąca – nabożeństwo do Św. Wojciecha; II niedziela m-ca.: do św. Ojca Pio; III niedziela m-ca.:
do św. Szarbela; IV niedziela m-ca.: do św. Faustyny.
3. Organizowana jest pielgrzymka do Sanktuarium św. Szarbela w Annaya w Libanie – 19-28 marca 2020 r.

Program oraz informacje
www.parafia-kensington.uk

szczegółowe

dostępne

są

na

naszej

stronie

internetowej:

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.
5. W miesiącach wakacyjnych wielu z nas wyjedzie na urlop. W tym czasie niezwykle trudno jest utrzymać

parafię i pokryć wszystkie wydatki z niewielkich niedzielnych składek. Dlatego zwracamy się z serdeczną
prośbą do wszystkich parafian, aby na czas swojego urlopu ustawili na koncie bankowym stałe zlecenie na
rzecz parafii. Jest to sprawa niezwykle istotna dla funkcjonowania naszej parafialnej wspólnoty.
Poza niedzielną zbiórką na tacę, nie otrzymujemy bowiem znikąd żadnego wsparcia finansowego.
KONTO BANKOWE: LPCM CHAPLAINCY – SORT CODE: 30 94 57 – ACC NO: 00617063.
6. Po Mszy św. zapraszamy do sali św. Józefa na kawę, herbatę, doskonałe ciasta i najlepsze pączki.

Natomiast w miesiącu sierpniu nasza parafialna kawiarenka będzie nieczynna.
7. Zachęcamy do nabywania i lektury czasopism i książek religijnych, które są wyłożone na stole pod tablicą

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

INFORMACJE PARAFIALNE
LIPIEC 2019 XV, XVI, XVII Niedziela Zwykła
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

Liturgia Słowa w poszczególne
niedziele lipca:
XV Niedziela zwykła
I Czytanie: Pwt 30,10-14.
II Czytanie: Kol 1,15-20.
Ewangelia: Łk 10,25-37
Przypowieść o miłosiernym
Samarytaninie.
XVI Niedziela
zwykła
Gazetki.msg
I Czytanie: Rdz 18,1-10a.
II Czytanie: Kol 1,24-28.
Ewangelia: Łk 10,38-42
Marta i Maria przyjmują Chrystusa.
XVII Niedziela zwykła
I Czytanie: Rdz 18,20-32.
II Czytanie: Kol 2,12-14.
Ewangelia: Łk 11, 1-13
Chrystus uczy modlitwy.

– Rektor Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii
– Proboszcz parafii
– Prezes Rady Administracyjnej oraz Prezes Rady Duszpasterskiej

INTENCJE MSZALNE
Niedziela – 14 lipca – XV Niedziela Zwykła
12.45 – Śp. Bartek Szostek (3r. śm.) i Śp. Krystyna Szostek.
18.30 – Śp. Bogusława Wilk.
Niedziela – 21 lipca – XVI Niedziela Zwykła
12.45 – Śp. Antonina i Franciszek Kruk.
18.30 – W int. Katarzyny i Jakuba – o Boże błogosławieństwo
na nowej drodze życia, 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.
Niedziela – 28 lipca – XVII Niedziela Zwykła
12.45 – W int. Grzegorza – o łaskę uzdrowienia za
wstawiennictwem św. Szarbela, dar wytrwałości i cierpliwości,
ducha miłości w codziennych relacjach, nadzieję, pokój i radość
serca oraz wszelką pomyślność.
18.30 – W int. Stanisława – o łaskę uzdrowienia za
wstawiennictwem św. Szarbela, dar wytrwałości i cierpliwości,
ducha miłości w codziennych relacjach, nadzieję, pokój i radość
serca oraz wszelką pomyślność.
Niedziela – 4 sierpnia – XVIII Niedziela Zwykła
12.45 – INTENCJA WOLNA
18.30 – W int. Rodziny Tontchev – o Boże bł., Dary Ducha Św.,
opiekę Matki Bożej, wstawiennictwo Św. Patronów, a także
o zdrowie, ducha miłości w codziennych relacjach, nadzieję
i wytrwałość, pokój i radość serca oraz wszelką pomyślność.

