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Dziękczynna z prośbą o bł. Boże dla Blanki
i Ryszarda (z ok. 7. r. śl.) oraz z ich dzieci.
Dziękczynna z prośbą o orędownictwo MB
Kozielskiej-Zwycięskiej (23. R. Koronacji).
O łaskę wiary, nadziei i miłości dla Wiesławy
(z ok. im.) - z int. męża i dzieci.
Śp. Tadeusz Malecki (11. r. śm.).
Śp Anna i Tadeusz Matulewicz.
Śp. Edmund i Eileen; śp. Bronisław.
O zdrowie i bł. Boże, łaski dla Krzysztofa (z ok. ur.).
O bł. Boże i opiekę św. Maksymiliana dla ks. Marka
(z ok. 29. r. święceń) - z int. Koła Lektorów.
Śp. Maria i Jan Leśniakowie.
Śp. Leszek.
Śp. Rita Matusiak.
Śp. Marian Pruski (zamordowany w Katyniu); śp.
Wiesława (żona) - z int. córki z synem.
O bł. Boże, dary Ducha św. i opiekę MB Kozielskiej
dla Marty.
O zbawienie wieczne dla dusz w czyśćcu cierpiących.
O przebłaganie za grzechy rodziny Pyrkoszy.
O bł. Boże, opiekę MB Kozielskiej dla Antoniego (10.
r. ur.) - z int. rodziców.
Śp Jolanta Moczarska.
Dziękczynno-błagalna za otrzymane łaski dla
OIKUMENE i oraz opiekę, bł. Boże dla członków
Grupy i ich rodzin oraz opiekuna.
Śp. Adam, Nina i Jędrek Skrzypkowiak.
Śp. Ewa i Aleksander Kosterscy - z int. synów z rodzinami.
O bł. Boże dla dzieci obchodzących I Rocznicę
Komunii Św.
Za dusze w czyśćcu cierpiące i potrzebujące modlitwy.
O bł. Boże, dary Ducha Św. i opiekę MB Kozielskiej
dla ks. Bronisława Gwiazdy (50. r. święceń).

NIEDZIELA – Ur. Najświętszej Trójcy
07 CZERWCA 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).
19:00, kościół: Wystawienia Najśw. Sakramentu (ONLINE) i nabożeństwo czerwcowe.
PONIEDZIŁEK – PIĄTEK
08-12 CZERWCA 2020
10:00, kościół: Msza poranna + cząstka żywego Różańca (ONLINE).
15:00-19:00 Koronka do Miłosierdzia B. i wystawienia Najśw. Sakramentu (ONLINE).
19:50, kościół: Wystawienia Najśw. Sakramentu (ONLINE) i nabożeństwo czerwcowe.
21:00, kościół: Apel Maryjny.
*we wtorek: 19:50, kościół: Nabożeństwa: czerwcowe i do św. M. M. Kolbe.
*we środę: 19:50, kościół: Nabożeństwa: czerwcowe i do MB Kozielskiej.
*we czwartek: Boże Ciało (PL): Msze św. 10:00, 12:00, 17:00 i 19:00.
SOBOTA
13 CZERWCA 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 czerwcowe.
21:00, kościół: Apel Maryjny.
NIEDZIELA – Ur. Bożego Ciała (EN)
14 CZERWCA 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).
19:00, kościół: Wystawienia Najśw. Sakramentu (ONLINE) i nabożeństwo czerwcowe.
OBCHODY 23. R. KORONACJI – Obrazu Matki Bożej Kozielskiej-Zwycięskiej
wypadają dokładnie 8 Czerwca. Jednak bardzo serdecznie zapraszamy do
udziału we Mszy św. dziękczynnej ku czci Matki Bożej o 12:00. Niestety,
planowana premiera oratorium ku czci Matki Bożej Kozielskiej i uroczysty koncert
muzyki i pieśni maryjnej znów musimy to odwołać. Pewną niespodzianką dla
wszystkich czcicieli Maryji w tej ikonie niech obędzie radiowa wersja z Litanii do
Matki Bożej Kozielskiej. Link premierowy pojawi się na stronie parafii i Radia
BOBOLA dziś, o 14:30. Gorąco i serdecznie zachęcamy do zainteresowania się
tym utworem i mamy nadzieję na rozwój tego projektu w przyszłości.
Kartka z historii: płaskorzeźba MB Kozielskiej Zwycięskiej powierzona została
naszej pieczy w 1963 r. Jest to oryginał płaskorzeźby, wykonanej przez por.
Tadeusza Zielińskiego, z inspiracji por. Tadeusza Birży-Bireckiego.
Z kozielskiego obozu potajemnie wywiózł ją płk Adam Kosiba, z którym
zawędrowała do innego obozu, Griazowca (Rosja). W Buzułuku płaskorzeźba
oddana została pod opiekę szefa duszpasterstwa Polskich Sił Zbrojnych
w Sowietach, ks. Włodzimierza Cieńskiego. Przemierzyła cały szlak bojowy
II Korpusu WP (Persja, Irak, Palestyna i Włochy). Po zakończeniu działań
zbrojnych w 1949 r. przewieziona została do Londynu, gdzie ks. Wiktor Judycki,
umieścił Ją w kościele katolickim Brompton Oratory. W 1963 r. przeniesiona
i umieszczona w specjalnie przygotowanej kaplicy. 34 lata później, 8 czerwca
1997 r., na Błoniach Krakowskich Jan Paweł II dokonał koronacji tego obrazu.
NABOŻEŃSTWA CZERWCOWE – zapraszamy na nabożeństwa ku czci
Najświętszego Serca Jezusa. Litanię ku czci NSPJ będziemy śpiewać (lub
recytować) codziennie po Mszy Św. wieczorowej (również w niedziele).

BOŻE CIAŁO – w tym tygodniu obchodzić będziemy Uroczystości Najświętszego
Ciała i Krwi Pana Jezusa, znaną również pod nazwą Bożego Ciała. Tradycja tego
święta gromadziła katolików na uroczystych procesjach z Najświętszym
Sakramentem do czterech ołtarzy, przy których odczytywane były Ewangelie.
Towarzyszył temu uroczysty śpiew pieśni i hymnów eucharystycznych, sypanie
kwiatów i udzielanie błogosławieństwa Najśw. Sakramentem. W naszej parafii był
to też dzień, gdy dzieci obchodziły rocznicę I Komunii Św. Episkopat Polski
obchody Bożego Ciała wyznaczył na czwartek 11/06/20 (u nas w tym dniu
odprawione będą 4 Msze Św.: o 10:00, 12:00, 17:00 i 19:00). Episkopat Anglii
i Walii zaprasza do świętowania tej Uroczystości w przyszłą niedzielę, 14 czerwca
2020. W obecnych warunkach zmuszeni jednak jesteśmy odwołać procesję
eucharystyczną do 4-ch ołtarzy. Odwołujemy także obchody rocznicy I Komunii św.
dla dzieci z ubiegłego roku (2019). Zapraszamy na Msze św. W trybie online
zarówno we czwartek jak i w niedzielę.
------------------

***--------------------

Dziękujemy wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób odpowiadają na apele
duszpasterskie o czynne włączenie się do wspólnej modlitwy. Przypominamy,
o możliwości odmawiania żywego różańca - codziennie po porannej Mszy.
Osoby, które chciałby się włączyć w tą modlitwę, mogą to uczynić,
odmawiając ją przez telefon. By prowadzić dziesiątek różańca, trzeba
wcześniej zgłosić taki zamiar, korzystając z formularza zgłoszeniowego,
udostępnionego na stronie Radia BOBOLA (https://radio.bobola.church) lub
dzwoniąc pod numer 07525621816 (uwaga: prosimy, by dzwonić na ten
numer tylko w tej sprawie). Cieszymy się również, że wiele osób
odpowiedziało na apel o przesyłanie swoich intencji modlitewnych, które były
odczytywane są na początku każdego nabożeństwa majowego. W czerwcu
zachęcamy, by prośby i intencje adresować do Najśw. Serca Pana Jezusa –
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. W tym tygodniu, we czwartek wypada Uroczystość
Wniebowstąpienia Pańskiego – zapraszamy na Msze o 10:00, 12:00, 17:00
i 19:00. 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.

KONKURS z Radiem BOBOLA – Konkurs z okazji Uroczystości Zesłania Duch
Świętego został już zakończony i rozstrzygnięty. Nagrody zostały rozlosowane wśród
wszystkich, którzy przesłali nam plastyczne i fotograficzne wyobrażenia zesłania Ducha
Świętego. Oto wyniki losowania: miejsce 1: Nina Wiśniewska - 2 bilety dla dorosłych
i 5 biletów dla dzieci, na pierwsze dostępne i wybrane przez zwycięzców zajęcia, lub
koncert dla dzieci w Royal Albert Hall; miejsce 2: Teresa Gałecka - roczna
prenumerata miesięcznika „Różaniec”, „Tak rodzinie” lub „Anioł Stróż” – do wyboru;
miesce 3: Tosia Mikosik i Izabella Zaki – płyta CD z musicalem „Życie Maryi”
wspólnoty Guadalupe; miejsce 4: Marysia Dzialak i Marysia Kicka - płyta DVD
z musicalem „Życie Maryi” wspólnoty Guadalupe; miejsce 5: Hanka Ostrożańska płyta DVD z filmem „Miłość i Miłosierdzie”; miejsce 6: Maciek Mikosik - płyta DVD
z filmem „Dwie Korony”. Redakcja Radia BOBOLA skontaktuje się telefonicznie ze
zwycięzcami w celu przekazania nagród. Prace można będzie zobaczyć w tym
tygodniu na stronie radia i w Galerii na stronie parafii, a także zostaną wykorzystane
przy produkcji teledysków dla utworów „Obietnica” i „Duchu Święty – rozpalaj serce
me”. Serdecznie dziękujemy za wspólną zabawę i nadesłane prace.
ZAPISY DO I KOMUNII 2021 – coraz częściej pojawiają się zapytania o zapisy do
I Komunii na rok 2021. W obecnej sytuacji trudno udzielić jednoznacznej odpowiedzi.
Przypominamy, że nie było I Komunia z tego roku i choć wyznaczony został kolejny
termin (niedziela, 20 września 2020), nie mamy pewności, czy uda się to zrealizować.
Trwająca nadal kwarantanna utrudnia zarówno planowanie, jak i realizację planów
duszpasterskich. Zasadne wydaj się być odroczenie zapisów komunijnych do
początku września 2020. Prosimy zainteresowanych o śledzenie kalendarza
parafialnego i wiadomości publikowanych w biuletynie. Prosimy także o modlitwę za
dzieci, rodziców, duszpasterzy i całą parafię.
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 31.05.2020:

Wpłaty na GA przez S/O lub D/D
Wpłaty przez P/P lub STRIPE
Wpłaty na rozwój player.bobola.church
Wpłaty z ofiar mszalnych
Cele ewangelizacyjne + Inne

£ 766.32

£ 537.00
£ 19.32
£ 30.00
£ 50.00
£ 130.00

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
07.06.20: 1. Wj 34, 4b-6. 8-9 Bóg miłosierny i łagodny; Ps Dn 3, 52. 53-54. 55-56:
Chwalebny jesteś, wiekuisty Boże; 2. 2 Kor 13, 11-13 Pozdrowienie w imię Trójcy
Świętej; 3. J 3, 16-18 Bóg posłał swego Syna na świat, aby świat został zbawiony.
Ks. Br. Gwiazda: Śp. Władysława Kaczmarza (23.05-24.06.2020).

