WIELKI CZWARTEK (Dzień Sakramentu Eucharystii i Kapłaństwa)
o

godz. 20.00 - Msza św. Wieczerzy Pańskiej, a po niej przeniesienie Najśw. Sakramentu do
Ciemnicy i Nabożeństwo Gorzkich Żali (cz. I), a po nich adoracja indywidualna.

WIELKI PIĄTEK (Dzień śmierci Chrystusa na krzyżu)

W dniu tym całą uwagę poświęcamy rozważaniu śmierci Chrystusa na krzyżu. Modlitwy tego
dnia rozpoczynają się zwykle Drogą Krzyżową, po niej następuje Liturgia Męki Pańskiej. Po
Komunii Najśw. Sakrament przeniesiony zostaje do Grobu Pańskiego
o
o
o
o
o

- godz. 10:00 – Droga Krzyżowa dla „2ej zmiany”.
- godz. 15.00 – Nabożeństwo Drogi Krzyżowej (Koła Żywego Różańca),
- godz. 15.30 – Liturgia Męki Pańskiej
- godz. 16:45 – przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Grobu – Gorzkie Żale (cz. II),
- godz. 17:00 - 23:00: adoracja indywidualna i parafialnych grup modlitewnych:
* 17:00-18:00 – indywidualna;
* 18:00-19:00 – Grupa Szafarzy;
* 19:00-20:00 – indywidualna;
* 20.00-21:00 – Róża św. Kazimierza i Schola HESTON;
* 21.00: Gorzkie Żale (cz. III);
* 21.30: Droga Krzyżowa (Grupa Wielbienia);
* 23.00: zakończenie adoracji.

WIELKA SOBOTA (oczekiwanie na Zmartwychwstanie Pańskie)

Zachęcamy, aby - przed lub po obrzędzie poświęcenia pokarmów - zatrzymać się na chwilę
osobistej modlitwy.
- godz. 9.00 – Otwarcie kościoła i adoracja prywatna przy Bożym Grobie

ADORACJE GRUP PRZY GROBIE:
09.00 – 10.00: adoracja indywidualna
10:00 – 11:00: Rodzina Fatimska
11.00 – 12.00: Róża I i II
12.00 – 13.00: Róża III i IV
13.00 – 14.00: Róża V i VII

14.00 – 15.00: Apostolstwo Dobrej Śmierci
15:00 – 15:00: Schola ŚWIATŁO
16.00 – 17.00: Koło Lektorów
17:00 – 18:00: Mężczyźni św. Józefa
18.00 – 19.00: Ministranci (czuwanie)

o godz. 09.00 – 18.00: Sala św. Józefa święcenie pokarmów.
o godz. 19.30 – WIGILIA PASCHALNA - to uroczysta Liturgia, która kończy okres Wielkiego
Postu i rozpoczyna czas wielkanocnej radości.

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA
- Msze św. w kościele parafialnym: 08.30; 10.00; 12.00 i 18.00 (spacerowa)
- Msze św. na Heston: 15.00

PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY
- Msze św. TYLKO w kościele parafialnym: 08.30; 10.00; 12.00

W piątek i sobotę zapraszamy do prywatnej adoracji
Najświętszego Sakramentu przy Bożym Grobie

Wielka Sobota, 20 kwietnia 2019:
kościół św. Andrzeja Boboli: od 10.00 – 18.00
kościół Królowej Apostołów na Heston, 12.00 – 13.00

WIELKANOC, najważniejsze i najstarsze święto chrześcijaństwa, obchodzone na
pamiątkę Zmartwychwstania Chrystusa. Początkowo związane było z dniem żydowskiej Paschy,
ale od soboru w Nicei (325 r.) ustalono, że najwłaściwszą datą będzie pierwsza niedziela po
pierwszej wiosennej pełni Księżyca (w praktyce wypada pomiędzy 21 marca a 25 kwietnia,
w tym roku 21 kwietnia).
Obchody religijne Wielkanocy rozpoczyna (odbywająca się albo po Wigilii Paschalnej, albo
wczesnym rankiem) procesja i Msza, zwana Rezurekcją (od łac. słowa Resurectio czyli
Zmartwychwstanie), która definitywnie kończy okres Wielkiego Postu. Jego ostatnie siedem dni
(nazywane Wielkim Tygodniem) to bardzo symboliczny i niezwykle bogaty w treść opis losów
Jezusa Chrystusa. Co prawda W. Tydzień w tradycji chrześcijańskiej pojawił się dopiero w IV
wieku, ale mimo różnic zastanawia fakt, że poszczególne odłamy chrześcijaństwa wykształciły
własną bogatą obrzędowość, związaną z tym okresem. Potwierdza to także tradycja ludowa,
która zachowała wiele zwyczajów. Poniedziałek, wtorek i środa były dniami poświęconymi
pojednaniu. Były to też dni wielkich porządków i przyozdabiania domów. W tradycji katolickiej
w Wielką Środę wieczorem gasi się świece na ołtarzu, a kościół staje się domem żałoby. Kolejne
trzy dni, czyli czwartek, piątek i sobota (nazywane Triduum Paschalnym) są najważniejszymi,
gdyż skupiają w sobie całą istotę planu zbawienia: Jezus Chrystus, Syn Boży oddaje swoje życie
jako ofiara odkupienia całej ludzkości. Innymi słowy, wszystko, co przydarzyło
się
Jezusowi to odwieczny plan Boga-Ojca, który przez niewinnie cierpienie
swego Syna-Człowieka (biorąc na siebie wszystkie ludzkie nieprawości)
wyrównał poziom win i wyjednał ludzkości miłosierdzie. Symbolem
tego odrodzenia jest jajko, które - w naszej polskiej tradycji, wraz z
innymi produktami – jest święcone i traktowane jako symbol życia.
W niedzielny poranek (albo po Wigilii Paschalnej, podczas której
odbyła procesja rezurekcyjna) - spożywa się uroczyste śniadanie w
gronie rodzinny lub najbliższych, z nieodłącznym elementem:
dzieleniem się poświęconym jajkiem.
Wielkanoc jest dla chrześcijanina czasem największej radości.
Wiążą się z nią liczne religijne i ludowe obrzędy (np. święcenie pokarmów, pisanki, śmigusdyngus). Święta te mają bogatą tradycję i są niezwykle barwne. Pamiętajmy o nich również i
dzisiaj. To chyba dzięki nim świąteczne dni są bardziej radosne i głębiej przeżywane.

Nie zna śmierci Pan żywota,
chociaż przeszedł przez jej wrota;
rozerwała grobu pęta
Ręka święta. Alleluja!
Twój, Adamie, dług spłacony,
Okup ludzki dokończony;
wnijdziesz w niebo z szczęśliwymi
Dziećmi twymi. Alleluja!
Próżno, straże, grób strzeżecie!
Już Go tutaj nie znajdziecie:
wstał, przeniknął skalne mury
Bóg natury. Alleluja!
Przez Twe święte Zmartwychwstanie
Z grzechów powstać daj nam, Panie,
potem z Tobą królowanie.
Alleluja! Alleluja!
[Pieśń wielkanocna. Sł.: Fr.Karpiński]

Chrystus zmartwychwstał! Alleluja!
Drogim Parafianom, Przyjaciołom i Gościom Ŝyczymy wielkanocnej
radości Zmartwychwstania Pana, której doświadczyli Apostołowie i
której ciągle doświadcza Kościół Chrystusa. Niech siła BoŜej miłości
oŜywia codzienne Wasze Ŝycie, umacnia Waszą wiarę, oŜywia
nadprzyrodzoną nadzieję i zagrzewa miłość, abyście okazywali sobie i
innym radosna nowinę, Ŝe Chrystus Zmartwychwstał! Prawdziwie
Zmartwychwstała! Alleluja! Oby stale i wszędzie towarzyszyło Wam
światło wielkanocnego poranka i Jezus Chrystus, nasz Pan
Zmartwychwstały.
Zdrowych, błogosławionych, pełnych radości Świąt Wielkanocnych
Ŝyczą duszpasterze
Ks. Marek Reczek
Ks. Maciej Michałek
Ks. Bronisław Gwiazda
Ks. Wiesław Groszek
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Kilka informacji i słów podsumowania ubiegłego roku duszpasterskiego.
Na podstawie kart osobowych osób żyjących i należących do parafii (stan na 31 marca br.) wiemy, że w
kartotece naszej parafii zapisanych jest 3 306 osób i 906 rodzin. Najbardziej liczną grupę osób stanowią
parafianie z przedziału 30 – 49 lat (45.52%), zaraz za nią jest grupa dzieci od 0 – 6 lat (14.50%) a trzecie
miejsce zajmuje grupa młodzieżowa od 7 - 14 roku życia (12.47%). Z tych cyfr możemy mieć nadzieję, że
parafia – oczywiście z pomocą Bożą – nie musi się martwić o przyszłość. W ubiegłym roku ochrzczono 29
dzieci. Do I Komunii przystąpiło 50 dzieci. W udzielono 6 ślubów (22 poza parafią, głównie w Polsce).
Odwiedzono 128 chorych (pamiętać należy o Seniorach, którzy od stycznia uczestniczyły w comiesięcznych
spotkaniach seniorów i chorych parafian). Odprawionych zostało 46 pogrzebów (uwaga: pogrzeby nie
zawsze odnoszą się do parafian! Zdarza się bowiem, że w naszym kościele chcieli być pochowani ludzie,
którzy związani z nim byli kiedyś lub mieli do niego jakiś sentyment). Na przestrzeni całego 2018 roku
odprawionych zostało 1328 Mszy św. (w tym księża Goście: 91).
Od wielu lat związani jesteśmy z katolickim kościołem pw. Our Lady Queen of Apostles (15 The
Green, Heston, TW5 0RL) na Heston. Poniżej krótka wzmianka o tej relacji.
Duszpasterstwo dla osób uczestniczących w niedzielnej Mszy św. w katolickim kościele rozpoczęte
zostało przez ks. Kan. Ryszarda Juszczaka w październiku 2003 r. Nieprzerwanie – chociaż z różną
intensywnością – trwa tam do dnia dzisiejszego. W zasadzie sprowadza się ono (niestety) jedynie do
spowiedzi, odprawienia Mszy św., prowadzenia Drogi Krzyżowej (w okresie Wielkiego Postu),
animowania wspólnoty przez okazjonalne działania (np. poświęcenie pokarmów czy Popielec). Od
lutego 2011 roku rozpoczęła działalność Schola HESTON, która oprawia pieśniami i piosenkami
religijnymi niedzielną Mszę, a w okresie Bożego Narodzenia przygotowuje (wraz z rodzicami!)
Jasełka - za każdym razem z inną aranżacją. Należy również wspomnieć, że od września 2011 r. –
z inicjatywy p. Małgorzaty Golińskiej - działa na Heston Róża św. Kazimierza. Od 2016 roku działa 3osobowa Rada, której zadaniem jest budowanie poprawnych relacji pomiędzy polska wspólnotą a
osobami zarządzającymi angielskim kościołem i parafią, troska o finansowe zabezpieczenie polskiej
wspólnoty z Heston (głównie chodzi o tace – warto wspomnieć, że od samego początku zbierane są
dwie tace, gdzie pierwsza przeznaczona jest dla macierzystej parafii św. A. Boboli, a druga dla
lokalnej, jako ekwiwalent za użyczenie kościoła), koordynacja działań i planów duszpasterskich a
także reprezentowanie w/w wspólnoty w środowisku angielskiej parafii.
Do znaczących nowości należą szafarze i LEVIES:
1. LEVIES: pod koniec 2016 roku powiernicy Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii zdecydowali, że od
stycznia 2017 każda parafia – a więc również i nasza – musi płacić tzw. Levies (podatek na działalność
PMK). W tym roku wynosi ono 6% przychodów Parafii (kwota obliczana jest m.in. z pieniędzy zebranych
podczas niedzielnych tac, zbiórek okolicznościowych, zapisów testamentowych i innych źródeł – średnio
wynosi to £ 834.02 miesięcznie).
2. Szafarze: od 10 marca 2018 r. - po odpowiednim przygotowaniu i obrzędzie instalacji – posługują w naszej
Parafii nadzwyczajni szafarze Komunii. Głównym zadaniem jest pomoc księżom w rozdawaniu Komunii
Świętej. Są nimi Paweł Dudziński, Remigiusz Farbotko, Robert Jacuński, Andrzej Kołodziej, Piotr Kowalski,
Krzysztof Kula, Szymon Kręcidło, Jerzy Kusiak, Mariusz Zbrzyzny, Wojciech Ziółkowski.
W imieniu Rady Administracyjnej naszej parafii składamy podziękowania dla osób i organizacji za
wkład i przyczynek do utrzymania naszej wspólnoty i kościoła. Dziękujemy wszystkim ludziom dobrej
woli i przyjaciołom za modlitwy, dobre słowo, wszelaką pomoc i pracę, a także ofiary materialne i
wsparcie. BÓG ZAPŁAĆ! Przy tej okazji zachęcamy do nabywania cegiełek, z których dochód w
całości przeznaczony jest na fundusz kościelny.

Czeki prosimy wystawiać na:
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Jak co roku przed zbliżającymi się Świętami (a szczególnie przed tradycją „święconką”)
zwracamy się z prośba o parkowanie pojazdów w uliczkach nieco oddalonych od kościoła.
Zachęcamy również, aby – przy wyjeździe i wjeździe - korzystać z innych dróg niż
krzyżówka Greenside Road – wGoldhawk Road. Dziękujemy za zrozumienie i życzliwość.

