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KANCELARIA PARAFIALNA: Proszę o kontakt telefoniczny: 07449801752.
E-mail: cunctus@wp.pl
www.facebook.com/DALondon.org.uk
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. 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. „Nie pozwólmy zatem, aby ten czas łaski przeminął daremnie, w zarozumiałym złudzeniu, że to my jesteśmy panami czasów
i sposobów naszego nawrócenia ku Niemu”. To, w mojej ocenie, jedno z najmocniejszych zdań tegorocznego Orędzia papieża
Franciszka na Wielki Post. Warto je sobie obrać za motto tego czasu. Wszak dany jest on nam po to, byśmy zmienili nasze
myślenie na temat Boga, świata, siebie samych i swojego życia. Ta zmiana myślenia, a więc nasze nawrócenie dokonuje się
wówczas, gdy zbliżamy się do Boga. Służą temu, jak dobrze wiemy, trzy drogi: post, modlitwa i jałmużna.
2. W okresie Wielkiego Postu wieczorne nabożeństwa do naszych Świętych Patronów mają nieco zmienioną formę.
W każdą niedzielę, po zakończeniu nabożeństwa pasyjnego, możliwa jest adoracja relikwii poprzez ich ucałowanie.
W każdą 3. niedzielę miesiąca odbywa się tradycyjnie namaszczenie cudownym olejem z grobu św. Szarbela.
3.

W głębię Wielkiego Postu pomagają nam wejść i czas ten owocniej przeżyć nabożeństwa wielkopostne – „Gorzkie Żale” i „Droga
Krzyżowa”. Nabożeństwa „Gorzkich Żali” będziemy sprawowali w następujące niedziele: 8.03 – g. 12.45 i 18.30, 15.03
– g. 12.45, 29.03 – g. 18.30. Nabożeństwa „Drogi Krzyżowej” będziemy sprawowali w następujące niedziele: 8.03 – g. 18.30,
15.03 – g. 18.30, 22.03 – g. 12.45 i g. 18.30, 29.03 – g. 12.45. Program może ulec zmianie.
4. Druga seria Rekolekcji Wielkopostnych, która rozpocznie się w V Niedzielę Wielkiego Postu – 29 marca – będzie miała charakter
psychologiczny: „Ja, Pan, chcę być Twoim lekarzem” (Wj 15,26). Nauki wygłosi ks. dr Jacek Prusak SJ – jezuita, teolog,
psychoterapeuta, publicysta, doktor psychologii. Prorektor Akademii „Ignatianum” w Krakowie, gdzie jest także adiunktem
w Instytucie Psychologii. Członek redakcji „Tygodnika Powszechnego”.
Niedziela - 29 marca:
- 11.45 - konferencja dla rodziców dzieci komunijnych
- 12.45 - Msza św. z nauką rekolekcyjną;
- 18.30 - Msza św. z nauką rekolekcyjną;
- 20.00 - Konferencja - "Bóg a cierpienie".
Poniedziałek, 30 marca:
- 19.30 - Msza św. z nauką rekolekcyjną - "Jak wiara pomaga bądź utrudnia radzenie sobie z problemami".
Wtorek, 31 marca - zmiana miejsca! - Maria Assumpta Chapel - 23 Kensington Square, Londyn, W8 5HN.
- 19.30 - Msza św. z nauką rekolekcyjną - "Co lęk i smutek mówią nam o wierze".
5.

Zmiana tajemnic Żywego Różańca – Róży Św. Szarbela – trzecie niedziela miesiąca po Mszy św. wieczornej (15 marca).

6. W trzecią niedzielę marca (15.03) zbierana będzie tradycyjnie druga taca na potrzebę pokrycia kosztów wynajmu kościoła.
Za wsparcie i wszelką ofiarność – serdeczne Bóg zapłać!
7. W drugą niedzielę marca (8.03), zgodnie z zarządzeniem Referatu Finansowego PMK, we wszystkich polskich parafiach w Anglii
i Walii, zbierana będzie druga taca na rzecz polskich misjonarzy, którzy z poświęceniem zdrowia, a nawet ryzykując utratę życia,
ofiarnie pracują w krajach misyjnych. Bóg zapłać za okazane życzliwe wsparcie. Pamiętajmy o misjonarzach również w naszej
codziennej modlitwie.
8. Po Mszy św. zapraszamy do sali św. Józefa na kawę, herbatę, doskonałe ciasta i najlepsze pączki. Zachęcamy
do przygotowania specjałów kulinarnych dla naszej kawiarenki 
9. Zachęcamy do nabywania i lektury czasopism i książek religijnych, które są wyłożone na stole pod tablicą ogłoszeń.
Przypominamy, że „Gość Niedzielny” od października kosztuje 2 funty.
10. Modlitwa do św. Wojciecha. Znajdziemy ją na obrazkach, a obrazki w śpiewnikach.
FINANSE: 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. Rozliczenie finansowe za miesiąc luty: 2.02 – taca: £258, Gift Aid
- £145; 9.02 – t. £233,40, GA - £140; 16.02 – t. £232,85, rent: £268,36, GA - £101,30; 23.02 - t. £213,55, GA - £132; 26.02 - t. £42,
GA - £12.
Uroczystości, święta i ważniejsze wspomnienia liturgiczne w miesiącu marca: 4.03 – święto Św. Kazimierza Królewicza;
7.03 – Św. Perpetuy i Felicyty; 13.03 – rocznica wyboru papieża Franciszka (2013); 19.03 – uroczystość Św. Józefa Oblubieńca NMP.
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INTENCJE MSZALNE
I Niedziela Wielkiego Postu – 1 marca
Rekolekcje Wielkopostne – seria pierwsza

12.45
1.) Śp. Władysława Ziembla (gregoriańska 21).
2.) W int. Radka Pieńskowskiego (z ok. urodzin) i jego rodziny – o Boże bł. i potrzebne łaskie.

18.30
1.) W int. Bianki – za wstawiennictwem św. Szarbela – o Boże bł., pomoc w codziennych
decyzjach, łaskę zdrowia psychicznego i duchowego oraz łaskę przebaczenia.
2.) W int. Uli – dziękczynna z prośbą o nowy dom i nowego prawnika.

II Niedziela Wielkiego Postu – 8 marca
12.45 - Śp. Władysława Ziembla (gregoriańska 28).
18.30 – Śp. Emilia i Leopold Węgrzyn.

III Niedziela Wielkiego Postu – 15 marca
12.45 – Śp. Henry Smith.
18.30 – W int. Damiana za wstawiennictwem św. Szarbela – o Boże bł., Dary Ducha Św.,
uzdrowienie z choroby nowotworowej, a także o wytrwałość, miłość w codziennych relacjach,
nadzieję, pokój i radość serca oraz wszelką pomyślność.

IV Niedziela Wielkiego Postu – 22 marca
12.45 – Śp. Jerzy Michoń (7r. śm.).
18.30 – W int. ministrantów, którzy swoje urodziny obchodzą w pierwszym kwartale tego roku:
Markijana Stojanowskiego, Igora Aronowskiego,
Patryka Ziemanna i Aleksandra
Stojanowskiego – 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.

V Niedziela Wielkiego Postu – 29 marca
Rekolekcje Wielkopostne – seria druga
12.45
1.) W int. Aleksandry (z ok. ur.) i Ludwika (z ok. ur.) – 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
2.) Śp.Józef Kucy.
18.30
1.) Śp. Józef Żurek.
2.) Śp. Apolonia i Bonifacy Żukowscy; Zmarli z Rodzin: Żukowskich, Bogdanowiczów
i Piotrowskich.

Poniedziałek 5-go tygodnia Wielkiego Postu – 30 marca
19.30 – INTENCJA WOLNA

Wtorek 5-go tygodnia Wielkiego Postu – 31 marca – Maria Assumpta
19.30
1.) INTENCJA WOLNA
2.) INTENCJA WOLNA

