POLSKA PARAFIA
ŚWIĘTEGO ANDRZEJA BOBOLI
POLISH CATHOLIC MISSION
LPCM HAMMERSMITH PARISH - Charity No 1119423

WIADOMOŚCI PARAFIALNE
24 MAJ 2020
24-V-2020

VII NIEDZIELA WIELKANOCNA
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08:30 Śp. Zofia i Juliusz Filipkowscy.

Za wstawiennictwem MB Kozielskiej-Zwycięskiej,
10:00 o dary Ducha Św., bł. Boże i zdrowie dla Elżbiety
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Ks. Br. Gwiazda: Śp.

Szopa (r. ur.) oraz łaski dla całej Rodziny.
O bł. Boże dla żyjących i radość nieba dla zmarłych
Uczennic SMO i Kadry SMO.
O bł. Boże, zdrowie i wszelkie potrzebne łaski dla
Adama Indrakumar (1. r. ur.) - z int. rodziców.
O bł. Boże dla dr Janiny Szyszko - z int. pacjentów.
Śp. Maria i Kazimierz Choroszewscy.
O bł. Boże i łaski dla ks. Marka i ks. Aleksandra –
z int. rodziny Wodzińskich.
Śp. Małgorzata i Stanisław Jankowscy.
O bł. Boże i opiekę MB Kozielskiej dla Marty, Magdy,
Renaty, Michała i ich rodziców - z int. babci.
Dziękczynna z prośbą o bł. Boże i opiekę MB Kozielskiej
dla Magdaleny (z ok. ur.) - z int. męża i córek.
Śp. Antoni Kalinowski.
Śp. Zofia Szaflarska -int. fundacyjna.
Śp. Mieczysław Lal (r. śm.).
O nawrócenie, bł. Boże i opiekę Dziewicy Maryi dla
Olivii (z ok. 27. r. ur.).
Śp. Stanisława; za zmarłych z rodzin: Kozioł,
Dymanus, Sułkowski i Kusiak.
Z prośbą o bł. Boże, opiekę MB Kozielskiej dla
Justyny (z ok. 39. r. ur.).
O bł. Boże i uzdrowienie dla Jacka.
Władysława Kaczmarza (23.05-14.06.2020).

24.05.20: 1. Dz 1, 12-14 Modlitwa apostołów; Ps 27: W krainie życia ujrzę dobroć
Boga; 2. 1 P 4, 13-16 Cierpienie dla imienia Chrystusa; 3. J 17, 1-11a Ojcze, otocz swego
Syna chwałą.

P o d p i s z p e tyc j ę o o tw a r ci e k o śc i o ł ów !
gotowy list na stronie Radia BOBOLA

O zdrowie fizyczne i psychiczne dla Agnieszki Habas
31-V-2020

08:30 i Stanisława Hawrota oraz za śp. Stanisława Habasa

Niedziela
Zesłania
Ducha Sw.

(11. r. śm.).
Dziękczynna z prośbą o bł. Boże i opiekę MB
Kozielskiej dla Olgi i Adama (4. r. śl.).
Za duszę zmarłych: śp. prof. Roman Wajda (założyciel
i wieloletni przewodniczący Ośrodka) oraz członków,
fundatorów, spadkobierców, dobroczyńców POSKu,
przyczyniających się do powstania, rozbudowy
i utrzymania Ośrodka - z int. Biura POSKu.
O łaskę wiary, nadziei i miłości dla Andrzeja (z ok. ur.
i im.) - z int. żony i dzieci.
Śp. Sabina Pulc (r. ur.).
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VII NIEDZIELA WLKN
24 MAJA 2020
08:30, 10:00, 12:00, 13:00 i 18:00, kościół: godziny Mszy Św. ONLINE.
11:00-12:00 i 14:00- 18:00, kościół: Wystawienia Najśw. Sakramentu (ONLINE).
PONIEDZIŁEK – PIĄTEK
25-29 MAJA 2020
10:00, kościół: Msza poranna + cząstka żywego Różańca (ONLINE).
15:00-19:00 Koronka do Miłosierdzia B. i wystawienia Najśw. Sakramentu (ONLINE).
19:50, kościół: Wystawienia Najśw. Sakramentu (ONLINE) i nabożeństwo majowe.
21:00, kościół: Apel Maryjny.
*we środę: 19:50, kościół: Nabożeństwa: majowe i do MB Kozielskiej.
*od poniedziałku: Nowenna przed Ur. Zesłania Ducha Św. – codzienne po naboż. majowym.
SOBOTA
30 MAJA 2020
10:00, kościół: Msza poranna + cząstka Różańca (ONLINE).
15:00-18:00 Koronka do Miłosierdzia B. i wystawienia Najśw. Sakramentu (ONLINE).
19:00, kościół: Wystawienia Najśw. Sakramentu (ONLINE) i nabożeństwo majowe.
21:00, kościół: Apel Maryjny.
NIEDZIELA ZESŁANIA DUCHA ŚW.
31 MAJA 2020
08:30, 10:00, 12:00, 13:00 i 18:00, kościół: godziny Mszy Św. ONLINE.
11:00-12:00 i 14:00- 18:00, kościół: Wystawienia Najśw. Sakramentu (ONLINE).
* 17:30, kościół: Różaniec w ramach Narodowej Sztafety Różańcowej (zob. ogłoszenie)
Dziękujemy wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób odpowiadają na apele
duszpasterskie o czynne włączenie się do wspólnej modlitwy. Przypominamy,
o możliwości odmawiania żywego różańca - codziennie po porannej Mszy.
Osoby, które chciałby się włączyć w tą modlitwę, mogą to uczynić,
odmawiając ją przez telefon. By prowadzić dziesiątek różańca, trzeba
wcześniej zgłosić taki zamiar, korzystając z formularza zgłoszeniowego,
udostępnionego na stronie Radia BOBOLA (https://radio.bobola.church) lub
dzwoniąc pod numer 07525621816 (uwaga: prosimy, by dzwonić na ten
numer tylko w tej sprawie). Cieszymy się również, że wiele osób
odpowiedziało na apel o przesyłanie swoich intencji modlitewnych, które

odczytywane są na początku wieczornego nabożeństwa majowego –
wysyłamy je na w.w. formularz lub SMS’em na numer podany wyżej.
W dalszym ciągu zapraszamy do udziału w nabożeństwach, wspólnej
modlitwy i adoracjach przez Internet (https://player.bobola.church) czy radio
(https://radio.bobola.church).
Msze św.: odprawiamy je nadal (bez udziału wiernych, niestety), ale
w godzinach, w których były celebrowane do tej pory: od poniedziałku do
piątku o 10:00 i 19:00, w soboty o 10:00 i 18:00, a w niedzielę o 08:30,
10:00, 12:00 13:00 i 18:00. W tym tygodniu, we czwartek wypada
Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego – zapraszamy na Msze o 10:00,
12:00, 17:00 i 19:00. Zamówione przez Was intencje mszalne odprawiamy
zgodnie z przyjętymi ustaleniami i według terminarza – zmiany dotyczą
jedynie podwójnych intencji. Ofiary za msze prosimy wpłacać albo na konto
parafialne (sort code 30-94-57, No 00619171), albo czekami, wystawianymi
na PCM Hammersmith Parish. W obydwu przypadkach prosimy o dopisek:
data i godzina odprawienia Mszy.
Homilia: krótkie rozważanie Słowa Bożego podczas Mszy. Na niedzielnych
Mszach homilię przygotowuje i wygłasza kapłan odprawiający Eucharystię.
Adoracja Najśw. Sakramentu: codzienna adoracja online przebiega wg
poniższego porządku (https://player.bobola.church):
1) adoracja popołudniowa – od poniedziałku do soboty, od 15:00 do Mszy
wieczorowej;
2) adoracja wieczorowa – po Mszach wieczorowych od poniedziałku do
soboty, do 21:00.
3) adoracja niedzielna – od 11:00 - 12:00 i od 14:00 do Mszy wieczorowej.
NABOŻEŃSTWA MAJOWE – ostatnia szansa, by uczestniczyć
w nabożeństwach majowych, ku czci Matki Bożej. Codziennie
po wieczorowych mszach (również w niedziele), przed Najśw. Sakramentem,
odśpiewana będzie Litania Loretańska. Zachęcamy do wspólnej modlitwy.
Polecamy waszej modlitewnej pamięci następujące intencje: tydz. 4: za
naszą parafię i wszystkich, którzy do niej należą.
NARODOWA SZTAFETA RÓŻAŃCOWA – to inicjatywa organizowana
z inicjatywy bpa Johna Keenana (z diecezji Paisley), „Rosary on the Coast”
i Sanktuarium MB w Walsingham. Chodzi o to, by w Uroczystość Zesłania
Ducha Św. (31.05.2020), od 9:00-21:00 wszyscy katolicy żyjący w Wielkiej
Brytanii duchowo modlili się na różańcu i tak, jak w sztafecie, poszczególne
diecezje w wyznaczonej godzinie, przejmowały i podtrzymywały modlitwę
w intencjach, które są poniżej:
• O wiarę, świętość życia oraz by pokój zapanował we wszystkich narodach.
• O zakończenie kryzysowej sytuacji spowodowanej przez COVID-19,
chorób przez nią wywołanych i innych skutków, które nie pozwalają nam
żyć w obfitości (J 10:10).
• O ochronę wspólnego dobra i środki do godnego życia dla wszystkich ludzi.
• O to aby Duch Święty ochronił nas przed katastrofą i wojną.
Katolicy z polskich parafii PCM, zaproszeni zostali do Sztafety od godz. 18:0019:00. Na stronie Radia BOBOLA można znaleźć informacje szczegółowe
(https://radio.bobola.church/2020/05/22/kosciol-katolicki-w-wielkiej-brytanii/).

KONKURSY z Radiem BOBOLA – Radio zaprasza do wspólnego działania
w ramach dwóch konkursów. Ideą jest hasło: budujmy wspólnotę przez
wspólną pracę, modlitwę i zabawę. W konkursach może wziąć udział każdy.
Nie ma ograniczeń wieku. Zachęcamy zatem i dorosłych, i dzieci
(https://radio.bobola.church/konkursy/):
1. Quiz rodzinny na 100. rocznicę urodzin Jana Pawła II – wystarczy wejść
na stronę Radia i odpowiedzieć na kilka zagadkowych pytań. Uwaga:
włączamy ostatni dzwonek, bo konkurs kończy się już 25.05.2020!
2. Konkurs z okazji Uroczystości Zesłania Duch Świętego – zabawa polega
na zrobieniu rysunku, zdjęcia lub filmiku inspirowanego utworami o Duchu
Świętym (jednym z dwóch lub obydwoma - piosenki do odsłuchania na
stronie Radia). Prace zostaną wykorzystane do stworzenia oficjalnych
teledysków dla tych utworów i będą promowane w mediach
społecznościowych. Czekamy na wasze pomysły do 31.05.2020.
Zatem Kredki, farby, telefony, aparaty i komputery w ruch i …do dzieła, bo –
oprócz frajdy w obydwu konkursach do wygrania ciekawe nagrody.
PETYCJA O OTWARCIE KOŚCIOŁÓW - w związku z przedłużającym się
zablokowaniem życia sakramentalnego w UK, Instytut Polski Akcji Katolickiej
wystosował list do przewodniczącego Episkopatu Anglii i Walii, kard.
Vincenta Nicholsa. W odpowiedzi hierarcha zachęcił Polaków, by każdy
zainteresowany wysyłał list do Sekretarza Stanu w brytyjskim rządzie,
z prośbą o poszanowanie naszego prawa dostępu do praktyk religijnych.
Zarówno list kardynała jak i wzór listu z adresem, który trzeba jedynie
podpisać i wysłać, można znaleźć na stronie radia. Zapraszamy
PODZIĘKOWANIA – „Bóg zapłać” za modlitwę i wszelką pomoc! Naszym
Parafianom i Przyjaciołom dziękujemy za hojność i życzliwość Zapraszamy
w środowy wieczór na modlitwę przed obrazem Pani Kozielskiej za
parafię, parafian oraz Ofiarodawców i Dobroczyńców.
Ofiary z niedzieli 17.05.2020:

Wpłaty na GA przez S/O lub D/D
Wpłaty przez P/P lub STRIPE
Taca niedzielna (przez online payments)
Wpłaty na rozwój player.bobola.church
Ofiary za odprawione Msze Św.

£ 594,37

£ 281.00
£ 43.37
£ 110.00
£ 85.00
£ 75.00

Jeśli ktoś pragnąłby czekiem złożyć dobrowolną ofiarę na rzecz
parafii lub inny cel parafialny, prosimy go wypisać na:
PCM HAMMERSMITH PARISH
Sort code 30-94-57
No. 00619171
Duszpasterze: ks. Marek Reczek, proboszcz; ks. Aleksander Dasik, wikariusz.
Kancelaria: czynna tylko telefonicznie i e-mailowo. Telefon: 020 8743 8848.
Adres: 1 Leysfield Rd, W12 9JF, http://bobola.church, email: church@stbobola.co.uk

