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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. Zgodnie z zarządzeniem Konferencji Episkopatu Anglii i Walii, od 4 lipca 2020 roku, niemal po 4 miesiącach izolacji,

ponownie można sprawować Msze św. z udziałem wiernych. Jednak wiele świątyń wciąż pozostaje zamkniętych
do czasu zupełnego zniesienia restrykcji sanitarnych. Dotyczy to również naszego kościoła – Little Brompton
Oratory na South Kensington w Londynie. By ułatwić naszym parafianom dostęp do Eucharystii, przez najbliższe
tygodnie będziemy gromadzić się na niedzielnych Mszach św. w następujących miejscach:
 Kościół pw. Św. Patryka na West Hendon w Londynie – Msza św. o godzinie 12.00 (od niedzieli, 5 lipca) – 169
West Hendon Broadway, Londyn NW9 7EB.
 Tzw. kościół filialny naszej parafii – Maria Assumpta Chapel na High Street Kensington w Londynie – Eucharystia
o godzinie 18.00 (od niedzieli, 12 lipca) – 23 Kensington Square, Londyn, W8 5HN. Kaplica Maria Assumpta
znajduje się tuż obok Heythrop College, na tyłach Whole Foods na High Street Kensington. Najbliższa stacja
metra to High Street Kensington (linie: District, Circle).
LIMIT uczestników Mszy św. wynosi 30 osób.
Nadal ważna pozostaje dyspensa od uczestnictwa we Mszy św. w niedziele i święta nakazane. Tym samym
nieobecność na Mszy św. we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcam, abyśmy trwali na
osobistej i rodzinnej modlitwie.
2. Z uwagi na sytuację epidemiczną i restrykcje sanitarne, by wyjść naprzeciw potrzebom duchowym wiernych, którzy

przez ostatnie miesiące nie mieli możliwości korzystania z sakramentu pokuty i pojednania, proponujemy możliwość
indywidualnej spowiedzi podczas spaceru. Osoby zainteresowane taką formą spowiedzi, proszone są o kontakt
mailowy (cunctus@wp.pl). „Spacer Miłosierdzia” nie jest ograniczony ani miejscem, ani czasem.
3. Msze św. w różnych potrzebach oraz za wstawiennictwem naszych Świętych Patronów – św. Wojciecha,

św. Szarbela, św. Ojca Pio i św. Faustyny można zamawiać telefonicznie (07449801752) lub via e-mail
(cunctus@wp.pl).
4. Z uwagi na sytuację epidemiczną i restrykcje sanitarne, nasz kościół – Little Brompton Oratory wciąż pozostaje

zamknięty. By wyjść naprzeciw potrzebom duchowym wiernych, proponujemy możliwość indywidualnej modlitwy
przy relikwiach naszych Świętych Patronów: św. Wojciecha, św. Szarbela, św. Faustyny i św. Ojca Pio. Ponieważ
Little Brompton Oratory wciąż jeszcze pozostaje zamknięte, relikwie można adorować w kościele św. Patryka
na West Hendon w Londynie – 169 West Hendon Broadway, Londyn NW9 7EB. Adoracja relikwii jest możliwa
we wszystkie niedziele w czasie Mszy św., w poniedziałki, środy i piątki w godzinach od 10.00 do 12.00 oraz
w poniedziałki i środy od godziny 18.00 do 19.00. Istnieje również możliwość indywidualnej modlitwy i adoracji
relikwii. W celu uzgodnienia terminu, prosimy o kontakt mailowy (cunctus@wp.pl).
5.

Nowy termin uroczystości I Komunii św. – niedziela, 20 września 2020 roku.

FINANSE: Dziękujemy za wszelkie wsparcie, zwłaszcza w czasie epidemii koronawirusa. Niech Bóg Wam wynagradza
swoim błogosławieństwem! Bóg zapłać! W tym czasie niezwykle trudno jest utrzymać parafię i pokryć wszystkie wydatki
z niewielkich niedzielnych składek. Dlatego zwracam się z serdeczną prośbą do wszystkich parafian, aby ustawili na
koncie bankowym stałe zlecenie na rzecz parafii. Jest to sprawa niezwykle istotna dla funkcjonowania naszej parafialnej
wspólnoty.
Dane bankowe naszej parafii: LPCM Chaplaincy, Sort Code: 30 94 57. Acc No: 00617063.

INFORMACJE PARAFIALNE
LIPIEC 2020
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. Re gistered 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

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

INTENCJE MSZALNE
Środa – św. Ottona – 1 lipca
12.00 (kościół św. Patryka na Hendon) – Śp. Elaina Geary.

Czwartek, 2 lipca
12.00 (kościół św. Patryka na Hendon) – W int. Geal – o Boże bł. i zdrowie.

Piątek – św. Tomasza Ap. – 3 lipca
12.00 (kościół św. Patryka na Hendon) – Śp. Tomasz Kułakowski.

Sobota, 4 lipca
12.00 (kościół św. Patryka na Hendon) – Śp. Maria i Konstanty.
12.00 (kościół św. Patryka na Hendon) – Śp. Kazimierz Michalik.

XIV Niedziela zwykła – 5 lipca
12.00 (kościół św. Patryka na Hendon) – W int. Seamus Tatum – o uzdrowienie z choroby
nowotworowej.

Poniedziałek – bł. Marii Teresy Ledóchowskiej – 6 lipca
19.00 (kościół św. Patryka na Hendon) – W int. ministrantów, którzy urodziny obchodzili
w drugim kwartale roku: Łukasz, Wiktor, Eric, Marcel, Jakub, Aleksander, Krzysztof – o Boże bł.
i rozeznanie powołania, którym Bóg ich obdarza.

Wtorek, 7 lipca
19.00 (kościół św. Patryka na Hendon) – Śp. Mieczysław.

Środa – św. Jana z Dukli – 8 lipca
19.00 (kościół św. Patryka na Hendon) – W int. Marii i Hugona – o Boże bł. i potrzebne łaski.

Czwartek, 9 lipca – piątek, 7 sierpnia
19.00 (kościół św. Patryka na Hendon) – Śp. Irena Otvos – Msze św. gregoriańskie

XVII Niedziela zwykła – 26 lipca
12.00 (kościół św. Patryka na Hendon) – Śp. Teodor Czakon.

Możliwość zamawiania Mszy św. w niedzielę i dni powszednie.
Proszę o kontakt telefoniczny: 07449801752.

