POLSKA PARAFIA
ŚWIĘTEGO ANDRZEJA BOBOLI
POLISH CATHOLIC MISSION
LPCM HAMMERSMITH PARISH - Charity No 1119423
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2317

Dziękczynna za cudowne uratowanie przed
nieszczęściem i opiekę MB Kozielskiej dla rodziny.
Śp. Marian i Krystyna Płaza (8. r. śm.) - z int. dzieci
z rodzinami.
Śp. Halina, Stanisław i Tadeusz Maleccy.
O bł. Boże, zdrowie i opiekę MB Kozielskiej dla
Zenony (73. r. ur.).
Dziękczynna z prośbą o bł. Boże dla Róży (3. r. ur.) z int. rodziców.
Śp. Edmund, Stanisław, Ewa, Zofia i Zygmunt;
za zmarłych z rodzin Majewskich i Kozyro.
O zdrowie, bł. Boże i opiekę MB Kozielskiej dla
ks. Proboszcza.
Śp. Mieczysław Sokołowski (39. r. śm.) - z int. córki.
Śp Józef Piłsudski, zmarłych z jego rodziny oraz zmarłych
członków Instytutu J. Piłsudskiego w Londynie
Śp. Józef Liedke; śp. Giuseppe Pinto; za zmarłych
z ich rodzin.
Wynagradzająca Panu Bogu za świętokradztwa
i znieważanie kapłanów - z int. Rodziny Fatimskiej.
O zdrowie i bł. Boże oraz opiekę MB Kozielskiej dla
Seniorów, spotykających się na Miesięcznych
Spotkaniach Seniorów.
O zbawienie wieczne dla dusz w czyśćcu cierpiących.
Śp. Mariusz Migalski.
O bł. Boże, potrzebne łaski i opiekę MB Kozielskiej
dla Stanisława i Zofii
O zdrowie, bł. Boże oraz opiekę MB Kozielskiej dla
Agnieszki (z ok. ur.).
Dziękczynna z prośbą o orędownictwo św.
Andrzeja Boboli dla parafii i parafian (z ok. odpustu).
O bł. Boże, potrzebne łaski i opiekę MB Kozielskiej
dla Zofii (z ok. im.).

10.05.20: 1. Dz 6, 1-7 Wybór pierwszych diakonów; Ps 33: Okaż swą łaskę ufającym
Tobie; 2. 1 P 2, 4-9 Powszechne kapłaństwo; 3. J 14, 1-12 Ja jestem drogą i prawdą, i życiem.

17-V-2020

08:30 Śp. Jan Dziki i jego rodzice: Hermina i Jan.
10:00 Śp. Wincenty Jankowski (2. r. śm.) - z int. rodziny.

Towarzystwo Przyjaciół Jana Pawła II (25. r. powstania), z
prośbą o dalsze łaski dla jego członków.
O zbawienie dusz w czyśćcu cierpiących
13:00
i o nawrócenie grzeszników i apostatów.
Śp. Teresa i Krzysztof Pluta, Śp. Helena, za zmarłych
18:00 z rodzin Próchniewicz, Pluta, Dobosz, Węgielewski
i Stolarczyk oraz za dusze w czyśćcu cierpiące.
Ks. St. Wylężek: O bł. Boże, potrzebne łaski i opiekę MB Kozielskiej dla
Krzysztofa (z ok. ur.) – z int. żony z synami (16.05.2020).
Ks. Br. Gwiazda: Śp. Janina Kwiatkowska (20.04-19.05.2020).
VI NIEDZIELA
WLKN

12:00

V 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).
PONIEDZIŁEK – PIĄTEK
04-08 MAJA 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) i nabożeństwo majowe.
21:00, kościół: Apel Maryjny.
*we wtorek (12.05): 19:45, kościół: Nabożeństwa: majowe i do św. MM Kolbe.
*we środę (13.05): 19:45, kościół: Nabożeństwa: majowe i do MB Kozielskiej.
*w sobotę (16.05): 15:00, kościół: Specjalna Msza św. odpustowa ku czci św. Andrzeja Boboli.
SOBOTA
09 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) i nabożeństwo majowe.
21:00, kościół: Apel Maryjny.
VI NIEDZIELA WLKN
10 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 we wspólną modlitwę podczas
trwania kwarantanny. Z radością informujemy, że w ostatnich dwóch
tygodniach udało nam się uruchomić coś w rodzaju żywego różańca!
Wygląda to tak, że codziennie, po porannej Mszy, odmawiamy różaniec.
Osoby chętne włączają się w tą modlitwę, odmawiając ją przez telefon. Aby
zapisać się do prowadzenia dziesiątki różańca trzeba wcześniej zgłosić taki
zamiar, korzystając z formularza zgłoszeniowego, udostępnionego na stronie
Radia BOBOLA (https://radio.bobola.church) lub dzwoniąc pod numer
07525621811 (uwaga: prosimy, by nie dzwonić na ten numer w innych
sprawach). Cieszymy się również, że wiele osób odpowiedziało na apel
o przesyłanie swoich intencji modlitewnych, które odczytywane są na

początku wieczornego nabożeństwa majowego – wysyłamy je na w.w.
formularz lub SMS’em na numer podany wyżej.
W dalszym ciągu zapraszamy do udziału w nabożeństwach, wspólnej
modlitwy i adoracjach przez Internet (https://player.bobola.church) czy radio
(https://radio.bobola.church).
Msze św.: odprawiamy je nadal (bez udziału wiernych, niestety), 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 (https://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.
NABOŻEŃSTWA MAJOWE – zapraszamy na nabożeństwa majowe, ku czci
Mace Jezusa i naszej Matce. Codziennie po wieczorowych mszach (również
w niedziele), 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. 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. Zapraszamy do wspólnej
modlitwy wszystkich czcicieli Matki Bożej.
I KOMUNIA - dziś miała się odbyć uroczystość I Komunii św. Niestety, jak wiele
zaplanowanych wydarzeń również i ta uroczystość musi być przesunięta
w czasie. Datą zastępczą miała być niedziela, 21 Czerwca, ale nie mamy
żadnej pewności, czy uda się ten utrzymać. Mamy nadzieję, że dzisiejsze
wystąpienie Premiera WB da nam więcej informacji, na podstawie których
podjęta zostanie ostateczna decyzja co do daty I Komunii. W tym miejscu
dziękujemy rodzicom za cierpliwość i zrozumienie. Prosimy o modlitwę w
intencji dzieci i by nasze kościoły były jak najszybciej otwarte.
ODPUST i STREET PARTY – tegoroczne obchody odpustowe ku czci
św. Andrzeja Boboli wyznaczone zostały na sobotę, 16 Maja. W związku
z panującą pandemią COVID-19 wydarzenie to będzie miało okrojoną
postać. Zapraszamy – jak na razie online – na Mszę odpustową o godz.
15:00. Odwołujemy tegoroczne Street Party – przypominamy, że od wielu już
lat organizował je Komitet Rodzicielski i Grono Nauczycielskie Szkoły
Przedmiotów Ojczystych im. M. Reja.

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
MSZA Z MODLITWĄ O UZDORWIENIE – przewidziana na 16 Maja 2020,
godz. 18:00 – zostaje odwołana! O. Józef Witko OFM obiecał jednak
przyjechać do nas w najbliższym możliwie terminie. Data i godzina podana
zostanie po zakończeniu kwarantanny i odblokowaniu obecnych ograniczeń.
SPOWIEDŹ – coraz częściej docierają prośby o możliwość przystąpienia do
spowiedzi. W obecnej sytuacji jednak nadal jest to niemożliwe (poza
niebezpieczeństwem śmierci). Obowiązuje zarządzenie Arcybiskupów
Metropolitów, którzy w imieniu Konferencji Episkopatu Anglii i Walii, podejmują
decyzję odnośnie działań duszpasterskich i posług w swoich diecezjach,
podejmowanych przez księży. Oznacza to, że Sakrament pojednania nie jest
sprawowany. Cytat: „prośby o spowiedź indywidualną mogą być trudne
w realizacji, biorąc pod uwagę wymogi dotyczące dystansu społecznego
i zamknięcie kościołów. Przez wzgląd na to, odmowę kapłana spełnienia
takiej prośby uznaje się za uzasadnioną”. Bolejemy nad tym faktem
i z niecierpliwością oczekujemy informacji o zniesieniu zakazów i ograniczeń
w wypełnianiu praktyk religijnych. Was, drodzy Parafianie, prosimy o żarliwą
modlitwę, by nasze kościoły były znowu otwarte.
PODZIĘKOWANIA – „Bóg zapłać” za modlitwę i wszelką pomoc! Naszym
Parafianom i Przyjaciołom dziękujemy za hojność i życzliwość Zapraszamy
w środowy wieczór na modlitwę przed obrazem Pani Kozielskiej za
parafię, parafian oraz Ofiarodawców i Dobroczyńców.
Ofiary z niedzieli 03.05.2020:

Gift Aid (12.04-03.05.2020
Wpłaty na GA przez S/O lub D/D
Wpłaty na GA przez P/P lub STRIPE
Taca niedzielna (przez online payments)
Wpłaty na rozwój player.bobola.church
Ofiary za odprawione Msze Św.
Ofiary na cele ewangelizacyjne
Ofiary dla św. Antoniego

£ 1839.19

£ 450.00
£ 486.00
£ 167.19
£ 115.00
£ 101.00
£ 40.00
£ 410.00
£ 70.00

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

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

