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

19 KWIECIEŃ 2020
N I E D Z I E L A
19-III-2020

20-III-2020
Poniedziałek
21-IV-2020
Wtorek
22-IV-2020
Środa
23-IV-2020
Czwartek
24-IV-2020
Piątek
25-IV-2020
Sobota
26-III-2020

III NIEDZIELA
WLKN

Ks. Bronisław

B O Ż E G O

Rok A

2314

M I Ł O S I E R D Z I A !

08:30 Za zmarłych rodziców: Stanisława i Marię Walawender.

Śp, Aleksandra i Jan Szukaj; Śp. Weronika i Piotr;
Sp. Julia i Jan Iczkiewicz.
Za ofiary Katastrofy Smoleńskiej (10. rocznica śmierci)
12:00
- z int. Ambasad RP i Konsulatu.
13:00 Śp. Piotr Cempy (20. rocznica śmierci).
18:00 Śp. Peter James Philip Barwell.
O bł. Boże, potrzebne łaski oraz opiekę MB Kozielskiej
08:30
dla Joanny (z ok. ur.).
19:00 Dziękczynna z prośbą o łaski dla Kamili i Janusza (z ok. r. śl.).
10:00 Śp. Genowefa i Stanisław - z int. córki.
19:00 Dziękczynna z prośbą o bł. dla Koła Lektorów i ich rodzin.
10:00 Dziękczynna z prośbą o dalszą opiekę dla Zofii.
Dziękczynna z prośbą o bł. i opiekę MB Kozielskiej
19:00
dla Oskara i Aleksandry (z ok. ur.).
10:00 Śp. Jan Kozak - z int. córki.
Dziękczynna z prośbą o bł. i potrzebne łaski dla
19:00
Wojciecha i jego rodziny.
10:00 O zbawienie dla dusz w czyśćcu cierpiących.
Dziękczynna z prośbą o bł. i potrzebne łaski dla Miłosza
19:00
(17. r. ur.) – z int. rodziców.
10:00 Śp. Mirosław Sebastian Jeziorowski (4. r. śm.).
O bł. Boże i zdrowie przez Niepokalane Serce NMP
18:00
dla ks. Marka (z ok. im.) - z int. Rodziny Fatimskiej.
08:30 O bł. Boże i opiekę MB Kozielskiej dla Aleksandry (17. r. ur.).
10:00 Śp. Mirosław (7. r. śm.) i Halina (4. r. śm.) Kwiatkowscy.
Za Ofiary Katynia i innych miejsc masowych mordów
12:00
Polaków na Wschodzie - z int. Fundacji SPK.
Wynagradzająca za grzechy ludzi, nieposłuszeństwa
13:00
i świętokradztwa - z int. Rodziny Fatimskiej.
O dary Ducha Św., opiekę MB Kozielskiej oraz b. Boże
18:00
dla Joanny Kozub - z int. Grupy Wielbienia.
Gwiazda: Śp. Janina Kwiatkowska (19.03-19.04.2020).
10:00

II NIEDZIELA
WLKN
Niedziela
Miłosierdzia B.

II NIEDZIELA WIELKANOCNA

II NIEDZIELA WLKN
19 KWIETNIA 2020
Po każdej Mszy Św. zapraszamy na Koronkę do Bożego Miłosierdzia.
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!
PONIEDZIŁEK – PIĄTEK
20 – 24 KWIETNIA 2020
10:00, kościół: Msza poranna + cząstka Różańca (ONLINE).
15:00-19:00 Koronka do Miłosierdzia B. i wystawienia Najśw. Sakramentu (ONLINE).
19:50, kościół: Wystawienia Najśw. Sakramentu (ONLINE).
21:00, kościół: Apel Maryjny.
SOBOTA
25 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.
III NIEDZIELA WLKN
26 KWIETNIA 2020
08:30, 10:00, 12:00, 13:00 i 18:00, kościół: godziny Mszy Św. ONLINE.
12:00, kościół: Obchody Katyńskie i Msza św. „za Ofiary Katynia i innych miejsc
masowych mordów Polaków na Wschodzie”.
Dziękujemy wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób odpowiadali na
duszpasterskie apele o czynne włączenie się w przeżywianie kwarantanny.
W dalszym ciągu zapraszamy do wspólnej modlitwy i adoracji Pana Jezusa
przez
radio
(http://radio.bobola.church),
telewizję
czy
Internet
(http://palyer.bobola.church).
Msze św.: odprawiane są nadal bez udziału wiernych, 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. 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 (http://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.
BOŻE MIŁOSIERDZIE – dziś obchodzimy uroczystość poświęconą Bożemu
Miłosierdziu. Tajemnica Miłosierdzia – jak żaden inny obraz Boga –

przeniknęła ludzkie serca na całym świecie i oplotła Koronką do tegoż
Miłosierdzia ludzkie tęsknoty i potrzeby. Wołanie o „Miłosierdzie dla nas i
całego świata” przez „Jego bolesną mękę otwiera” otwiera przed modlącym
się nieprzebraną skarbnicę łask Jezus do św. sw. 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».
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,
ale wszystko wskazuje na to, że będziemy musieli zmienić datę Komunii.
Biorąc pod uwagę logistyczne względy, potrzebujemy jeszcze kilku
spotkań. Być może w następnym tygodniu uda nam się podać realną datę
Uroczystości I Komunii Św. Prosimy rodziców i dzieci o żarliwą modlitwę.
UROCZYSTOŚCI KATYŃSKIE – odbędą się w okrojonej formie 26 kwietnia 2020 r.
Fundacja SPK zaprasza do wzięcia udziału (online) we Mszy św. o godz. 12:00 „Za
Ofiary Katynia i innych miejsc masowych mordów Polaków na Wschodzie”. Nie ta
modlitwa będzie dal nas okazją do oddania hołdu wszystkim, którzy zostali w tamtej
stronie świata zamordowani, umęczeni lub zniewoleni i wynarodowieni.
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.
NABOŻEŃSTWA MAJOWE – za półtora tygodnia zapraszamy na nabożeństwa
majowe, ku czci Mace Jezusa, i naszej Matce. Codziennie po wieczorowych
mszach, przed Najśw. Sakramentem, odśpiewana zostanie Litania Loretańska.
Zapraszamy do wspólnej modlitwy, a tych, którzy – z różnych powodów nie mogą zachęcamy do indywidualnego odmawiania Litanii lub odmawiania jej
z najbliższymi. Już dziś polecamy waszej modlitewnej pamięci następujące
intencje: tydz. 1: w intencji dzieci przystępujących w maju do I Komunii św. oraz ich
rodziców; tydz. 2: w intencji chorych i cierpiących; tydz. 3: o błogosławieństwo dla
rodzin i całej parafii; tydz. 4: za naszą parafię i wszystkich, którzy do niej należą;
tydz. 5: za dusze naszych bliskich zmarłych i dusze czyśćcu cierpiące.
Zapraszamy do wspólnej modlitwy wszystkich czcicieli Matki Bożej.
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

ODPUST i STREET PARTY – tegoroczne obchody odpustowe ku czci św.
Andrzeja Boboli wyznaczone zostały na niedziele 17 maja. W związku z panującą
pandemią COVID-19 to wydarzenie będzie miało bardziej okrojoną postać.
Zapraszamy – jak na razie online – na Mszę odpustową o godz. 12:00. W imieniu
własnym i Komitetu Rodzicielskiego oraz Grona Nauczycielskiego Szkoły
Przedmiotów Ojczystych im. M. Reja odwołujemy tegoroczne Street Party.
PODZIĘKOWANIA – jeszcze raz dziękujemy za wspólne modlitwy
i towarzyszenie duchowe w czasie całego Wielkiego Postu i 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. Nowa
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 12.04.2020:

£ 2 613.27

Wpłaty na GA przez S/O lub D/D
£ 537.00
Taca niedzielna (przez online payments) £ 1,618.27
Wpłaty na rozwój player.bobola.church £ 198.00
Ofiary za odprawione Msze Św.
£ 260.00
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
19.04.20: 1. Dz 2, 42-47 Życie pierwszej wspólnoty chrześcijańskiej; Ps 118: Dziękujcie
Panu, bo jest miłosierny; 2. 1 P 1, 3-9 Radość płynąca z wiary; 3. J 20, 19-31
Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli.
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

