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

WIADOMOŚCI PARAFIALNE
26 KWIECIEŃ 2020
26-III-2020

III NIEDZIELA WIELKANOCNA

Rok A

2315

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
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.
27-III-2020
08:30 Dziękczynna z prośbą o bł. Boże dla ks. Marka.
O bł. Boże, dary Ducha Św. i opiekę MB Kozielskiej dla
Poniedziałek
19:00
Marysi (z ok. ur.).
O opiekę MB Kozielskiej dla Pawła, Anny i Dominika
28-IV-2020
10:00
oraz całej rodziny Wojcieszak.
Wtorek
19:00 Śp. Maria, Antoni i Teresa.
29-IV-2020
10:00 Śp. Maksymilian Remigiusz Huczko.
Za poległych, pomordowanych i zmarłych żołnierzy 10.
Środa
19:00
Pułku Strzelców Konnych i ich rodzin (z ok. Święta Pułku).
30-IV-2020
10:00 O zdrowie dla Mikołaja (7. r. ur.).
O potrzebne łaski oraz opiekę MB Kozielskiej dla
Czwartek
19:00
kapłanów posługujących w naszej parafii.
01-V-2020
10:00 Śp. Zofia i Stanisław Niedziałkowscy; śp. Feliks.
Wynagradzająca za grzechy przeciw Najświętszemu
Piątek
19:00
Sercu Pana Jezusa - z int. Rodziny Fatimskiej.
02-V-2020
10:00 O bł. Boże i zdrowie dla ks. Zygmunta (z ok. im.).
Wynagradzająca za grzechy ludzi przeciw
Sobota
18:00
Niepokalanemu Sercu NMP - z int. Rodziny Fatimskiej.
03-V-2020
08:30 Śp. Maria i Stanisław Walawender - z int. córki.
10:00 Śp. Andrzej Grzesiek.
12:00 O bł. Boże dla Dominika i Aleksandra (z ok. im.).
IV NIEDZIELA
WLKN
W intencji kapłanów o siły duchowe, aby wierni
13:00 krzyżowi i Ewangelii, nieśli posługę dla Ludu Bożego,
wedle nauki Jezusa Chrystusa.
Przez Niepokalane Serce NMP o zdrowie
18:00
i błogosławieństwo Boże dla ks. Aleksandra.
Ks. Bronisław Gwiazda: Śp. Janina Kwiatkowska (20.04-19.05.2020).
III NIEDZIELA
WLKN

12:00

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”.
PONIEDZIŁEK – PIĄTEK
27 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
02 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).
21:00, kościół: Apel Maryjny.
IV NIEDZIELA WLKN
03 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).
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.
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.

NABOŻEŃSTWA MAJOWE – zapraszamy na nabożeństwa majowe, ku czci Mace
Jezusa, i naszej Matce. Codziennie po wieczorowych mszach, przed Najśw.
Sakramentem, odśpiewana zostanie Litania Loretańska. Zachęcamy do wspólnej
modlitwy, a tych, którzy – z różnych powodów nie mogą – prosimy o indywidualne
odmawianie Litanii. 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.
MODLITWY KOMUNII ŚWIĘTEJ DUCHOWEJ (przykłady)
Ty, Panie, stworzyłeś mnie dla siebie moje serce tak długo będzie niespokojne,
dopóki nie spocznie w Tobie. Jestem miotany wieloma problemami: burzą się we
mnie myśli, niespełnione są pragnienia, brakuje mi zdrowia, nie umiem kochać i
wierzyć w Ciebie tak jak trzeba, A jednak pragnę i łaknę Ciebie, mój Panie. Nie
odsyłaj mnie głodnego. Nakarm mego ducha Chlebem, który zstąpił z nieba.
Kocham Ciebie, o Boże, kocham serdecznie! Kocham, bo Ty pierwszy mnie
umiłowałeś! Biegnę dzisiaj do Ciebie, przychodzą do Ciebie jak żebrak proszący o
kromkę chleba. Panie, wejdź znów w moje życie. Rozlej łaskę tam, gdzie jest
najtrudniej. Naucz mnie słuchać Ciebie i wypełniać Twoją świętą wolę.
Przyjdź, o mój Panie, a ja Cię przyjmę z miłością Matki Najświętszej i z gorliwością
świętych…
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…
***
Pragnę Cię przyjąć Panie z tą samą czystością, pokorą i pobożnością, z jaką
przyjęła Cię Twoja Najświętsza Matka, z duchem i żarliwością świętych. O mój
Jezu, wierzę że jesteś prawdziwie obecny w Najświętszym Sakramencie. Kocham
Cię nade wszystko i pragnę Cię posiadać w mej duszy. Skoro nie mogę Cię teraz
przyjąć sakramentalnie, przyjdź duchowo do mego serca. Miłuję Cię już obecnego
w mym sercu i łączę się całkowicie z Tobą; nigdy nie pozwól mi oddalić się od
Ciebie.

Panie Jezu, ponieważ nie mogę w tej chwili przyjąć Ciebie w Świętym Sakramencie
Eucharystii, (tu można wymienić dlaczego) błagam Cię, abyś przyszedł duchowo
do mojego serca w duchu Twojej świętości, w prawdzie Twojej dobroci, w pełni
Twojej władzy, w łączności z Twoimi tajemnicami i w doskonałości Twoich dróg. O
Panie, wierzę, zawierzam, wychwalam Ciebie. Żałuję za wszystkie moje grzechy. O
najświętszy sakramencie, o Boski sakramencie, zawsze niech będzie Twoja
wszystka chwała i dziękczynienie.
***
Mój Jezu, wierzę w Ciebie w tym Najświętszym Sakramencie! Mam nadzieję w
Łasce i Miłosierdziu Twoim! Miłuję Cię nade wszystko! Z miłości ku Tobie żałuję
serdecznie za wszystkie moje grzechy! Wolę tysiąc razy umrzeć, niżeli Cię obrazić.
Pragnę Cię przyjąć. Przyjdź, mój Jezu! Przyjdź do mej duszy!
***
O Najsłodszy Jezu, wierzę mocno i żywo, żeś tu jest w Najświętszym Sakramencie
Miłości. Pragnę najgoręcej połączyć się z Tobą, boś Ty jest moją jedyną radością,
szczęściem i żywotem. W tej chwili jednak nie mogę Cię przyjąć sakramentalnie,
przybądź przeto duchowo do serca mego i napełnij je Twymi łaskami. Oddaję Ci o
Panie całkowicie serce, ciało i duszę i wszystko, co posiadam, nie daj mi się nigdy
rozłączyć z Tobą. Amen.
Jezu, w Tobie żyję, w Tobie umieram, Jezu, Twoim jestem w życiu i śmierci. Amen.
PODZIĘKOWANIA – „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 19.04.2020:

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

£ 1526.00

£ 449.00
£ 60.00
£ 132.00
£ 285.00
£ 600.00

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, 14. 22b-32 Piotr głosi zmartwychwstanie Chrystusa; Ps 16: Ukaż nam,
Panie, Twoją ścieżkę życia; 2. 1 P 1, 17-21 Zostaliście wykupieni drogocenną krwią
Chrystusa; 3. Łk 24, 13-35 Poznali Chrystusa przy łamaniu chleba.
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

