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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. 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.
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. Zapraszamy rodziców i dzieci na spotkanie informacyjne dot. przygotowania i organizacji uroczystości I Komunii św. w 2020
roku. Spotkanie odbędzie się w niedzielę, 29 września, po Mszy św. o godz. 12.45. By rozpocząć proces przygotowania
do I Komunii św., dziecko musi być uczniem klasy czwartej.

2. „Proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa” – konferencja poświęcona tej tematyce odbędzie się w naszej parafii
w niedzielę, 6 października po Mszy św. południowej.

3. Znanego i lubianego ks. prof. dr. hab. Andrzeja Dragułę będziemy gościli w naszej parafii w niedzielę, 13 października. Wkrótce
zostanie podany temat wieczornego spotkania. Ksiądz Profesor będzie głosił niedzielne homilie.

4. Ks. prof. dr. hab. Andrzeja Kobylińskiego będziemy gościli w naszej parafii w niedzielę, 20 października. Ksiądz profesor, który
jest cenionym etykiem i filozofem, będzie głosił homilie w czasie Mszy św. Po Mszy św. wieczornej wygłosi wykład nt. „Szatan,
egzorcyzmy, cuda, upadki. Czy rozum jest potrzebny religii?. Serdecznie zapraszamy!

5. W poszczególne niedziele miesiąca zapraszamy do modlitwy za wstawiennictwem naszych Świętych Patronów (połączonej
z ucałowaniem ich relikwii). Nabożeństwa odbywają się 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 (połączone
z namaszczeniem cudownym olejem z jego grobu); IV niedziela m-ca.: do św. Faustyny.

6. Święta i uroczystości w miesiącu wrześniu: 14.09 – święto Podwyższenia Krzyża Świętego, 18.09 – święto św. Stanisława Kostki
– patrona Polski, 21.09 – święto św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty, 23.09 – wspomnienie św. O. Pio z Pietrelciny, którego
relikwie czcimy w naszej parafii.

7. Organizowana jest pielgrzymka do Sanktuarium św. Szarbela w Annaya w Libanie – 19-28 marca 2020 r. Program oraz
informacje szczegółowe dostępne są na naszej stronie internetowej: www.parafia-kensington.uk

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. Ponieważ biuletyn jest drukowany na cały
miesiąc, nie mamy możliwości publikowania cotygodniowych sprawozdań finansowych. Publikujemy zaległe sprawozdanie
za miesiąc lipiec: 7.07: taca – £105,46, Gift Aid – £90; 14.07: taca – £164,87, Gift Aid – £161; 21.07: taca – £136,20,
taca wynajem – £226,40, Gift Aid – £181; 28.07: taca – £220,78, Gift Aid – £90. W trzecią niedzielę miesiąca – 15 września –
zbierana będzie druga taca na potrzeby pokrycia kosztów wynajmu kościoła.

9. Zgodnie z zarządzeniem Referatu Finansowego PMK, we wszystkich polskich parafiach w Anglii i Walii, w niedzielę 22 września
zbierana będzie druga taca, z której dochód przeznaczony będzie na działalność Fundacji im. Kard. Józefa Glempa. Fundacja ta
wspiera księży studentów, przyszłych profesorów seminariów duchownych, oraz kapłanów przybywających do pracy
duszpasterskiej w PMK w Anglii i Walii w zdobyciu znajomości języka angielskiego poprzez finansowanie kursów językowych.
Za złożone ofiary, serdecznie dziękujemy.
10. Po Mszy św. zapraszamy do sali św. Józefa na kawę, herbatę, doskonałe ciasta i najlepsze pączki. Zachęcamy do przygotowania
specjałów kulinarnych dla naszej kawiarenki 

11. Zachęcamy do nabywania i lektury czasopism i książek religijnych, które są wyłożone na stole pod tablicą ogłoszeń.
12. Modlitwa do św. Wojciecha. Znajdziemy ją na obrazkach, a obrazki w śpiewnikach.

INFORMACJE PARAFIALNE
WRZESIEŃ 2019
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 Ch arity nr 1119423
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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 – 1 września – XXII Niedziela Zwykła
12.45 – Śp. Jacek Poza.
18.30 – Śp. Anna Bienias i śp. Leszek Horajecki.
Niedziela – 8 września – XXIII Niedziela Zwykła
12.45 – W int. ministrantów, którzy swoje urodziny obchodzą
w trzecim kwartale tego roku: Oliviera Czajki, Dominika
Krawczyka i Samuela Arcichowskiego – o dobre rozeznanie
powołania, 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.
18.30 – Śp. Jacenty Wójcik.
Niedziela – 15 września – XXIV Niedziela Zwykła
12.45 – Dusze Czyśćcowe.
18.30 – W int. Sylwii z ok. urodzin – o wybór dobrej drogi
życiowej, rozwiązanie problemów, łaskę uzdrowienia
małżeństwa i rodziny za wstawiennictwem św. Szarbela, dar
wytrwałości i cierpliwości, ducha miłości w codziennych
relacjach, nadzieję, pokój i radość serca oraz wszelką
pomyślność.
Niedziela – 22 września – XXV Niedziela Zwykła
12.45 – INTENCJA WOLNA
18.30 – Śp. Zofia i Henryk Woźniczka.
Niedziela – 29 września – XXVI Niedziela Zwykła
12.45 – Śp. Maria i Jan Liszka.
18.30 – INTENCJA WOLNA

