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

05 KWIECIEŃ 2020
12-III-2020
NIEDZIELA
WIELKANOCNA

VI NIEDZIELA PLAMOWA

Rok A

2312

08:30 Śp. Izabela i Roman oraz Maria Papèe - z int. córki.
10:00 Śp. Jan Norbert Łątka, Śp. Jadwiga i Marian Łątka.

Dziękczynna za łaski i o Boże bł., mocną wiarę
i opiekę MB Kozielskiej dla rodziny Zaki.
13:00 O bł. Boże dla Huberta (1. r. ur.) - z int. rodziców i rodzeństwa
18:00 Śp. Kazimiera Procyk (31. r. śm.).
O przymnożenie wiary, potrzebne łaski i opiekę MB
13-III-2020
08:30
Kozielskiej dla Ewy - z ok. r. chrztu.
10:00 Śp. Olga i Stanisław Leszkowicz - z int. córki.
Poniedziałek
WLKN
12:00 Za zmarłych z rodzin Sowa, Knapek i Zak.
Śp. Ks. Bronisław Gostomski, Śp. Lech i Maria
Kaczyńscy, Śp. Ryszard Kaczorowski oraz dusze
18:00
Osób tragicznie zmarłych w katastrofie lotniczej
w Smoleńsku (10. r. Katastrofy Smoleńskiej).
14-IV-2020
10:00 Za zmarłych z powodu koronowirusa.
Wtorek Wlkn 19:00 Śp. Hieronim Szymański (r. śm.) z int. córki z rodziną.
15-IV-2020
10:00 O bł. Boże i łaskę nawrócenia dla Gabrieli oraz jej rodziny.
O bł. Boże i oczyszczenie z pomsty ludziom, którym
Środa Wlkn
19:00
złorzeczyłem - z int. Dariusza.
16-IV-2020
10:00 O zbawienie wieczne dla dusz w czyśćcu cierpiących.
Czwartek Wlkn 19:00 O zbawienie wieczne dla dusz w czyśćcu cierpiących.
17-IV-2020
10:00 Dziękczynna z prośbą o bł. Boże dla rodziny i przyjaciół.
Piątek Wlkn
19:00 O bł. Boże, zdrowie i opiekę MB Kozielskiej dla Proboszcza.
18-IV-2020
10:00 Śp. Anna Słowińska - z int. córki z dziećmi.
Sobota Wlkn 18:00 Śp. Teresa, Maria i Antoni.
19-III-2020
08:30 Za zmarłych rodziców: Stanisława i Marię Walawender.
II NIEDZIELA
Śp, Aleksandra i Jan Szukaj; Śp. Weronika i Piotr;
10:00
Sp. Julia i Jan Iczkiewicz.
WLKN
Niedziela
Za ofiary Katastrofy Smoleńskiej (10. rocznica śmierci)
12:00
- z int. Ambasad RP i Konsulatu.
Miłosierdzia B.
13:00 Śp. Piotr Cempy (20. rocznica śmierci).
18:00 Śp. Peter James Philip Barwell.
Ks. Bronisław Gwiazda: Śp. Janina Kwiatkowska (19.03-19.04.2020).
12:00

Chrystus Zmartwychwstał!
On powstaje z martwych niezależnie od tego czy kościoły będą
otwarte czy zamknięte; czy my do nich chodzimy, czy
pozostajemy jedynie w swoich domach, modląc się w
jedności z Kościołem powszechnym.
Chrystus Zmartwychwstał i nic Go w tym nie
mogło zatrzymać, ani ludzka bieda czy grzech,
ani nikczemne knowania, ani jakiekolwiek
przeciwności małe i wielkie.
Chrystus dziś zmartwychwstał po to, żeby
ludziom przynieść nadzieję. Żeby dać im to, czego
potrzebują. Żeby przypomnieć nam, swoim uczniom, jak
wiele pracy i wysiłku On sam podejmuje, aby każdy z nas
mógł odnaleźć samego siebie w Królestwie Niebieskim.
Jezus Zmartwychwstały pragnie, aby każdy z nas odnalazł
w sobie to małe ziarenko wieczności, które podlewane
codzienną pracą, wytrwałością, cierpliwością, zdolnością
wybaczania i troską o wewnętrzny rozwój, rozrastało się
w potężne drzewo wiary, w którym inni mogą znaleźć
schronienie albo ulgę w skwarze dnia.
Życzymy zatem nadziei zmartwychwstania. Ona nas
zawieść nie może, bo Chrystus Zmartwychwstał, Prawdziwie
Zmartwychwstał. Alleluja!
NIEDZIELA WLKN
12 KWIETNIA 2020
08:30, 10:00, 12:00, 13:00 i 18:00, kościół: godziny Mszy Św. ONLINE.
PONIEDZIAŁEK WLKN
13 Kwiecień 2020
08:30, 10:00, 12:00 i 18:00, kościół: godziny Mszy Św. ONLINE.
14:00-18:00 Koronka do Miłosierdzia B. i wystawienia Najśw. Sakramentu (ONLINE).
WTOREK WLKN – PIĄTEK WLKN 14-17 KWIETNIA 2020
10:00, kościół: Msza poranna + cząstka Różańca (ONLINE).
15:00-19:00 Koronka do Miłosierdzia B. i wystawienia Najśw. Sakramentu (ONLINE).
19:45, kościół: Wystawienia Najśw. Sakramentu (ONLINE).
21:00, kościół: Apel Maryjny.
SOBOTA
18 KWIETNIA 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).
21:00, kościół: Apel Maryjny.
II NIEDZIELA WLKN

19 KWIETNIA 2020

08:30, 10:00, 12:00, 13:00 i 18:00, kościół: godziny Mszy Św. ONLINE.
Uwaga: Msza przed-komunijna dla dzieci i rodziców: ODWOŁANA!
Dziękujemy wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób odpowiadali na
duszpasterskie apele o czynne włączenie się w przeżywianie Wielkiego
Postu. W dalszym ciągu zapraszamy do wspólnej modlitwy i adoracji Pana
Jezusa przez radio, telewizję czy Internet (np. http://palyer.bobola.church).
Msze św.: odprawiane są bez udziału wiernych, ale nadal 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. Zamówione przez
Was intencje mszalne odprawiamy zgodnie z przyjętymi ustaleniami i według
terminarza – zmianie ulegną jedynie te, które zostały przyjęte jako podwójne.
Zaległe ofiary za Msze prosimy wpłacać albo na konto parafialne, albo przez
czeki wystawiane na PCM Hammersmith Parish. W obydwu przypadkach
prosimy o dopisek o dacie i godzinie odprawienia tej Mszy.
Homilia: krótkie rozważanie Słowa Bożego podczas Mszy. Na niedzielnych
Mszach homilię przygotowuje i wygłasza kapłan odprawiający Eucharystię.
Adoracja Najśw. Sakramentu: adoracja online (http://player.bobola.church):
codzienną adorację od Poniedziałku Wielkanocnego. Dokładny program
adoracji i modlitw podany jest poniżej:
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 14:00 do Mszy wieczorowej.
wznawiamy.
BOŻE MIŁOSIERDZIE – za tydzień będziemy obchodzić uroczystość poświęconą
Bożemu Miłosierdziu. Jezus do św. s. Faustyny powiedział: „w tym dniu otwarte są
wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski; niech się nie lęka zbliżyć do Mnie żadna dusza,
chociażby grzechy jej były jako szkarłat” [Dz. 699]. Przypominamy o możliwości zyskania
odpustu pod zwykłymi warunkami: (1) wolność od przywiązania do grzechu, (2)
udział w pobożnych praktykach ku czci Bożego Miłosierdzia lub odmówienie przed
Najśw. Sakramentem (również online): «Ojcze nasz…» i «Wierzę w Boga…» wraz z
wezwaniem do Pana Jezusa Miłosiernego, np. «Miłosierny Jezu, ufam Tobie».
BIERZMOWANI - informacje dla kandydatów: 16 marca br., pod czas ostatniego
spotkania dla kandydatów do Bierzmowania, została stworzona grupa na
What’sApp-ie, aby w aktualnej sytuacji mieć możliwość łatwiejszego kontaktu.
Wszyscy Kandydaci, którzy jeszcze nie zostali dołączeni do tej grupy, są proszeni
o przekazanie swojego numeru WhatsApp przez formularz kontaktowy do
wikariusza na stronie internetowej parafii.
PRZEDKOMUNIA – rodziców dzieci pierwszokomunijnych zawiadamiamy
o odwołaniu planowanej na 19 kwietnia Mszy św. „przed-komunijnej”. Czekamy
na dalszy bieg wydarzeń i zarządzenia związane z pandemią Coronovirusa
i z nadzieją patrzymy na szansę utrzymania ustalonej daty Uroczystości I Komunii
Św. Prosimy rodziców i dzieci o żarliwą modlitwę

SPOTAKNIA GRUP – wszystkie zaplanowane na najbliższy czas spotkania
grup formacyjnych, muzycznych i administracyjnych są odwołane do czasu
ustania pandemii albo pozwolenia od władz duchownych i służb
odpowiedzialnych za bezpieczeństwo
PODZIĘKOWANIA – dziękujemy za wspólne modlitwy i towarzyszenie
duchowe w czasie całego Wielkiego Postu, a w sposób szczególny w trakcie
Triduum Paschalnego. Dziękujemy za ofiary materialne, pracę przy kościele
oraz modlitewne wsparcie: (1.) Posługa duszpasterska – od 26 lutego - 20
marca (czyli do zamknięcia kościołów) posługiwali ks. Przemysław Król,
ks. Aleksander Dasik i ks. Marek Reczek; 2. Florystkom czyli Halinie
Nedweckiej, Grażynie Worthlington i Wandzie Skoczylas, a także s. Bognie.;
3. Sprzątanie – utrzymanie świątyni i pomieszczeń przykościelnych wymaga
niezwykle ciężkiej pracy i staranności, zatem dziękujemy Dorocie
i Ryszardowi Kręcidło; 4. Strona WWW – serdecznie dziękujemy Agnieszce
i Andrzejowi Seredyn za prace serwisowe i administrację parafialnej strony
internetowej; 5. Dary żywnościowe i życzliwość – dziękujemy za wszelkiego
rodzaju hojność, modlitwę, miłe słowa, bezinteresowną pomoc, a także dary
żywnościowe, Bóg zapłać! Dziękujemy za życzenia świąteczne przesyłane
na różne sposoby (kartki, telefony, emaile i SMSy); 6. Darowizny na kościół
– dziękujemy serdecznie ofiary, które przesyłaliście i nadal przesyłacie na
nasze konto parafialne, korzystając z metod płatności, zamieszczonych na
naszej stronie. Doceniamy i jesteśmy wdzięczni szczególnie teraz, w tym
niepewnym i trudnym czasie. Każdemu z was „Bóg zapłać” za modlitwę
i wszelką pomoc! Zapraszamy w środowy wieczór na modlitwę przed
obrazem Pani Kozielskiej za parafię, parafian oraz Ofiarodawców
i Dobroczyńców.
Ofiary z niedzieli 05.04.2020:
£ 1,002.19

Wpłaty na kościół przez PayPal
Ofiary na cele charytatywne

£ 952.19
£ 50.00

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
12.04.20: 1. Dz 10, 34a. 37-43 Świadectwo Piotra o zmartwychwstaniu; Ps 118: W tym dniu
wspaniałym wszyscy się weselmy; 2. Kol 3, 1-4 Dążcie tam, gdzie jest Chrystus; 3. J
20, 1-9 Apostołowie przy grobie Zmartwychwstałego.
13.04.20: 1. Dz 2, 14. 22b-32 Piotr głosi zmartwychwstanie Chrystusa; Ps 16: Strzeż mnie,
o Boże, Tobie zaufałem; 2. Mt 28, 8-15 Chrystus zmartwychwstały ukazuje się niewiastom.
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

