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08:30 Śp. Mateusz Wojnar (6. r. śm.).
10:00

IVNIEDZIELA
WP.

Rok A

12:00
13:00
18:00

O bł. Boże i opiekę MB Kozielskiej dla rodziny
Surdackich i Pieniądz.
O bł. Boże, mocna wiarę i opiekę MB Kozielskiej dla
Piotra Zaki (18. r. ur.).
O bł. Boże i dalszą opiekę MB Kozielskiej dla Agaty
(40. r. ur.).
Śp. Tadeusz Wójcik z intencji wnuka.
Śp. Urszula Wasilkowska.
Śp. Janina Łaguna.
W int. pracowników i wolontariuszy Instytutu
Piłsudskiego w Londynie.
O bł. Boże dla Izy i Tadeusza Moyseowicz (30. r. śl.).
Za zmarłych dziadków Agnieszki oraz za zmarłych
dziadków Apostolisa.
Śp. Stanisław Hurkała (7. r. śm.) - z int. córki z
rodziną.
Śp. Adam Maliszewski (100. r. ur.).
Śp. Katarzyna Fąfara (41. r. śm.).
Śp. Jan Chełchowski; za zmarłych rodziców, siostry
i braci.
Śp. Andrzej Huczko (r. im.) z int. córki.
Śp. Elżbieta i Kazimierz Rollinger.
O zdrowie, bł. Boże i opiekę MB Kozielskiej dla Liliany.
Śp. Jan, Śp. Walenty i Cecylia Kołodziej.
Z okazji urodzin z prośbą o światło życia.
Śp. gen. Stanisław Maczek; polegli i zmarli żołnierze z
1. Polskiej Dywizji Pancernej - z int. Fundacji SPK.
O zdrowie i bł. Boże dla Anieli Rokosz (75 r. ur.).
O Boże bł. i opiekę MB Kozielskiej dla Jerzego Kusiak,
Andrzeja i Romana Machaj - z int. Grupy Wielbienia.

Ks. Michał Buraczewski: Śp. Janina Zawilińska (13.03–07.04.2020).
Ks. Bronisław Gwiazda: Śp. Janina Kwiatkowska (19.03-19.04.2020).

Przed nami bez wątpienia niepewny i trudny czas. Nie upadajmy jednak
na duchu. Nie pozwólmy sobie odebrać nadziei. To nasz Bóg jest Panem
tego świata i wszystkiego, co znamy! Niezrozumiałe i trwożące
doświadczenie, w obliczu jakiego obecnie stajemy, zapewne w planach
Bożych ma swój sens, skoro Bóg je dopuścił. Ale On, Pan
Wszechmogący króluje nad tym wszystkim i w odpowiednim czasie Jego
miłosierdzie zatriumfuje! Przyniesie nam wiele powodów do radości, a
także do nowego spojrzenia na cel naszego życia i powołanie do
zbawienia. Módlmy się Bracia i Siostry, odrzucając pokusę do paniki
i paraliżującego leku. Bądźmy otwarci na potrzeby innych i śpieszmy im z
pomocą. Niech nikt, kogo Pan stawia na naszej drodze, nie będzie
pozostawiony bez pomocy w potrzebie, pominięty czy zapomniany.
Jezus mówi do nas, swoich uczniów: «Odwagi! Ja jestem, nie bójcie się!»
[Mt, 14, 27b]. On też zachęca, byśmy pamiętali o cnocie roztropności
i ostrożności wobec …tego „stworzonka”, które z takim skutkiem i w tak
krótkim czasie wywołało cierpienie, chaos i lęk. Mądrze zatem dbajmy
o własne zdrowie!
NIEDZIELA
22 MARCA 2020
Przed południem kościół będzie zamknięty.
08:30 Msza poranna (ONLINE).
09:00-10:00 Wystawienie Najśw. Sakramentu (ONLINE).
10:00 Msza dziecięca (ONLINE).
10:30-12:00 Wystawienie Najśw. Sakramentu (ONLINE).
12:00 Msza południowa (ONLINE).
13:00 Msza popołudniowa (ONLINE)- ta Msza pojawia się nie jako nowa propozycja,
ale jest Eucharystią, przeniesioną z Heston (z godziny 15:00) do naszej świątyni.
14:00-17:00 Otwarcie kościoła do prywatnej modlitwy – zachęcamy do adoracji Najśw.
Sakramentu w godzinach otwarcia świątyni.
18:00 Msza wieczorowa ( (ONLINE).
PONIEDZIAŁEK - CZWARTEK
23-26 MARCA 2020
10:00 Msza poranna, a po niej cząstka różańca (ONLINE).
15:00-19:00 Koronka do Miłosierdzia B. i wystawienia Najśw. Sakramentu (ONLINE).
19:00 Msza wieczorowa, wystawienie Najśw. Sakramentu z cząstką różańca (ONLINE).
21:00 Zakończenie adoracji i Apel Maryjny.
PIĄTEK
23-27 MARCA 2020
10:00 Msza poranna i Droga Krzyżowa „dla II zmiany”(ONLINE).
15:00-19:00 Koronka do Miłosierdzia B. i wystawienia Najśw. Sakramentu (ONLINE).
19:00 Msza wieczorowa, a po niej Parafialna Droga Krzyżowa (ONLINE).
21:00 Zakończenie i Apel Maryjny.
SOBOTA
28 MARCA 2020
10:00 Msza poranna, a po niej cząstka różańca (ONLINE).
15:00-19:00 Koronka do Miłosierdzia B. i wystawienia Najśw. Sakramentu (ONLINE).
18:00 Msza wieczorowa, wystawienie Najśw. Sakramentu z cząstką różańca (ONLINE).
21:00 Zakończenie adoracji i Apel Maryjny.
NIEDZIELA
22 MARCA 2020
Godziny Mszy Św.: 08:30, 10:00, 12:00, 13:00 i 18:00 (ONLINE).
Między mszami wystawienie Najśw. Sakramentu (ONLINE).

12:45 Akt Zawierzenie Anglii i Walii Matce Bożej (ONLINE).
Ostatnie wydarzenia zmieniły nasze życie codzienne, nasze plany i naszą
aktywność. I pewnie jeszcze wiele się zmieni. Swój wpływ wywarły również na
dalszym przeżywaniu Wielkiego Postu i celebracji najważniejszych wydarzeń naszej
wiary, Świąt Zmartwychwstania. Co prawda do Świąt jeszcze parę tygodni, ale czas
leci szybko, zatem skupmy się nad tym, co możemy zrobić teraz? W dalszym ciągu
zachęcamy do podejmowania umartwień i uporządkowania modlitwy – może
właśnie te okoliczności tworzą doskonały kontekst do duchowego włączenia się w
wielkopostne nabożeństwa przez dostępne nam nośniki: radio, telewizję
(szczególnie bogate oferty Mszy św. i nabożeństw możemy znaleźć w polskich
stacjach telewizyjnych) czy Internet (np. http://palyer.bobola.church).
Msze św.
Odprawiane będą bez udziału ludzi, ale nadal w godzinach, w których były
celebrowane do tej pory: od poniedziałku do piątku o 10:00 i 19:19:00, w soboty o
10:00 i 18:00, a w niedzielę o 08:30, 10:00, 12:00, 13:00 i 18:00. Zamówione
intencje Mszy będą realizowane normalnie, według terminarza – zmianie ulegną
jedynie te, które zostały przyjęte jako podwójne (wstrzymane zostały koncelebry). W
tej sprawie będziemy kontaktować się indywidualnie z zainteresowanymi osobami.
Droga Krzyżowa
Będziemy się starali, by odprawiać ją jak dotychczas, czyli w piątki o 10:30 rano
jako Drogę Krzyżową dla „II zmiany” i wieczorem - zaraz po Mszy – jako Parafialną
Drogę Krzyżową. Ze względu na zalecenia Episkopatu Anglii i Walii obydwa te
nabożeństwa odprawione będą za zamkniętymi drzwiami kościoła. Jedyną zatem
formą uczestnictwa w nich będzie przekaz ONLINE. Grupy wyznaczone do
przygotowania rozważań i animacji są zwolnione z tych zobowiązań.
Gorzkie Żale
Okoliczności uniemożliwiają przeprowadzenie tej śpiewanej formy nabożeństwa, ale
zachęcamy, by tą modlitwę odprawiać indywidualnie, z bliskimi lub rodziną w domu.
Homilia
Codzienne krótkie rozważanie Słowa Bożego podczas Mszy wieczorowej nadal
będzie kontynuowane. Nie zrezygnujemy również z homilii niedzielnych, a jedyną
zmianą będzie to, że przygotuje i wygłosi ją kapłan odprawiający Eucharystię.
Adoracja Najśw. Sakramentu
odpowiadając na apel biskupów i sugestie wiernych, zachęcamy do indywidualnej
modlitwy w czasie, gdy kościół będzie fizycznie otwarty. i możliwy do nawiedzenia
Pana Jezusa, czekającego na każdego w tabernakulum. Proponujemy dwie formy
adoracji indywidualnej:
1) adoracja w kościele – od poniedziałku do piątku, między 15:00 a 18:00,
w soboty i niedziele między 14:00 a 17:00;
2) adoracja duchowa – kościół będzie wieczorami zamknięty, ale zapraszamy do
modlitwy
tych,
którzy
łączą
się
z
nami
przez
Internet
(http://player.bobola.church). Codziennie po nabożeństwach wieczornych,
do 21:00, na ołtarzu głównym wystawiony będzie Najśw. Sakrament.

Spowiedź
W trosce o zdrowie spowiadających się i spowiedników, prosimy, aby
indywidualnie umawiać się z konkretnym duszpasterzem. Do dyspozycji jest
kontakt telefoniczny i e-mailowy (formularz kontaktowy u dołu strony
głównej). Jeżeli w danym momencie nikt nie odbiera telefonu, prosimy
o pozostawienie wiadomości i swojego numeru – będziemy starali się na
miarę możliwości odpowiadać.
SKLEPIK
W razie potrzeby prosimy o indywidualny kontakt: Magda, 07854855793
CZYTANIA MSZALNE NA NAJBLIŻSZY TYDZIEŃ
22.03.20: 1. 1 Sm 16, 1b. 6-7. 10-13 Namaszczenie Dawida na króla; Ps 23: Pan mym
pasterzem, nie brak mi niczego; 2. Ef 5, 8-14 Powstań z martwych, a zajaśnieje ci
Chrystus; 3. J 9, 1-41 Uzdrowienie niewidomego od urodzenia.
23.03.20: 1. Iz 65, 17-21 Oto stwarzam nowe niebiosa i nową ziemię; Ps 30: Sławię Cię,
Panie, bo mnie wybawiłeś; 2. J 4, 43-54 Uzdrowienie syna urzędnika królewskiego.
24.03.20: 1. Ez 47, 1-9. 12 Woda wypływająca ze świątyni niesie życie; Ps 46: Pan Bóg
Zastępów jest dla nas obroną; 2. J 5, 1-16 Uzdrowienie paralityka w sadzawce Betesda.
25.03.20: 1. Iz 7, 10-14 Panna pocznie i porodzi Syna; Ps 40: Przychodzę, Boże, pełnić
Twoją wolę; 2. Hbr 10, 4-10 Chrystus przychodzi pełnić wolę Ojca; 3. Łk 1, 26-38 Bądź
pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą.
26.03.20: 1. Wj 32, 7-14 Mojżesz wstawia się za ludem; Ps 106: Pamiętaj o nas i przyjdź
nam z pomocą; 2. J 5, 31-47 Gdybyście wierzyli Mojżeszowi, to i Mnie wierzylibyście.
27.03.20: 1. Mdr 2, 1a. 12-22 Spisek przeciw sprawiedliwemu; Ps 34: Pan zawsze bliski
dla skruszonych w sercu; 2. J 7, 1-2. 10. 25-30 Przeciwnicy zamierzają pojmać Jezusa,
lecz godzina Jego jeszcze nie nadeszła.
28.03.20: 1. Jr 11, 18-20 Jak baranek, którego prowadzą na zabicie; Ps 7: Panie, mój
Boże, Tobie zaufałem; 2. J 7, 40-53 Spory około osoby Jezusa.
22.03.20: 1. Ez 37, 12-14 Udzielę wam mego ducha, byście ożyli; Ps 130: Bóg
Zbawicielem, pełnym miłosierdzia; 2. Rz 8, 8-11 Mieszka w was Duch Tego, który
wskrzesił Jezusa; 3. J 11, 1-45 Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem.
PODZIĘKOWANIA – dziękujemy za dotychczasową pracę przy kościele. Szczególne
podziękowania dla Andrzeja (podłączenie nowych serwerów do obsługi broacast’u).
Zapraszamy chętnych na modlitwę przed obrazem Pani Kozielskiej, gdzie prosimy o bł.
Boże dla parafii, parafian oraz Ofiarodawców i Dobroczyńców.
Ofiary z niedzieli 15.03.2020:
£ 1,479.00

Gift Aid
Taca niedzielna + powiązana
Sklepik + GN
Na kwiaty i dekorację do B. Grobu

£ 579.40
£ 602.98 (Heston: 65.00)
£ 91.50
£ 205.12

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

