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. Uroczystość Wniebowzięcia NMP w tym roku, zgodnie z Kalendarzem Liturgicznym Kościoła

rzymskokatolickiego w Anglii i Walii, nie jest przeniesiona na niedzielę i będziemy ją obchodzić w czwartek,
15 sierpnia. Przypominamy, że tego dnia mamy obowiązek uczestniczenia we Mszy św. W naszej parafii,
z uwagi na fakt wynajmu kościoła, tego dnia nie będzie sprawowana Msza św. W marę możliwości
starajmy się uczestniczyć w Eucharystii w parafiach angielskich lub większych wspólnotach polskich.
Jeśli nie jesteśmy w stanie tego dnia uczestniczyć we Mszy św., nie zaciągamy grzechu.
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.
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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. Ponieważ w czasie
wakacji biuletyn jest drukowany na cały miesiąc, nie mamy możliwości publikowania cotygodniowych
sprawozdań finansowych. Publikujemy zaległe sprawozdanie za miesiąc czerwiec: 2.06: taca – £250,70,
Gift Aid – £128; zbiórka na Seminarium w Gnieźnie – £158,53; 9.06: taca – £173,95, Gift Aid – £120;
16.06: taca – £262,39, taca wynajem – £210,40, Gift Aid – £127; 23.06: taca – £369,71, Gift Aid – £203;
30.06: taca – £189,60; Gift Aid – £107.
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. Do końca wakacji nieczynna jest nasza parafialna kawiarenka. Tym samym Msza św. bez pączka jest ważna 
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
SIERPIEŃ 2019 XVIII, XIX, XX i XXI 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 sierpnia:
XVIII Niedziela zwykła – 4 sierpnia
I Czytanie: Koh 1,2; 21-23.
II Czytanie: Kol 3,1-5.9-11.
Ewangelia: Łk 12,13-21
Marność dóbr doczesnych.
XIX Niedziela zwykła – 11 sierpnia
Gazetki.msg
I Czytanie: Mdr
18, 6-9.
II Czytanie: Hbr 11, 1-2.8-19.
Ewangelia: Łk 12, 32-48.
Gotowość na przyjście Pana.
Wniebowzięcie NMP – 15 sierpnia
I Czytanie: Ap 11, 19a; 12, 1.3-6a.10ab.
II Czytanie: Kor 15, 20-26.
Ewangelia: Łk 1, 39-56.
Bóg wywyższa pokornych.
XX Niedziela zwykła – 18 sierpnia
I Czytanie: Jr 38, 4-6.8-10.
II Czytanie: Hbr 12, 1-4.
Ewangelia: Łk 12, 49-53.
Wymagania służby Bożej.
XXI Niedziela zwykła – 25 sierpnia.
I Czytanie: Iż 66, 18-21.
II Czytanie: Hbr 12, 5-7.11-13.
Ewangelia: Łk 13, 22-30.
Królestwo
Boże
dostępne
dla
wszystkich narodów.

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

INTENCJE MSZALNE
Niedziela – 4 sierpnia – XVIII Niedziela Zwykła
12.45 – W intencji ks. Marka – o Boże bł., wsparcie Ducha Św.,
cierpliwość, wytrwałość i siły w pełnieniu posługi kapłańskiej.
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.
Niedziela – 11 sierpnia – XIX Niedziela Zwykła
12.45 – W intencji ludzi, którzy przez brak rozwagi tracą łaskę
zbawienia.
18.30 – W int. Doroty i jej rodziny – o łaskę wiary i powrót
do Kościoła oraz o Boże bł., Dary Ducha Św. i wszelkie
potrzebne łaski.
Niedziela – 18 sierpnia – XX Niedziela Zwykła
12.45 – W int. Anny – o łaskę uzdrowienia z choroby
nowotworowej 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. Sylwii – 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 – 25 sierpnia – XXI Niedziela Zwykła
12.45 – Śp. Mieczysław Juliusz Iwaszkiewicz.
18.30 – W int. Amelki (z ok. urodzin) i jej rodziców – o Boże bł.,
Dary Ducha Św., dobre zdrowie, ducha miłości w codziennych
relacjach, nadzieję, pokój i radość serca oraz wszelką
pomyślność.

