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

WIADOMOŚCI PARAFIALNE
29 MARZEC 2020
29-III-2020
V NIEDZIELA
WP.

V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

Rok A

2311

08:30 Śp. Jan, Śp. Walenty i Cecylia Kołodziej.
10:00 Z okazji urodzin z prośbą o światło życia.
12:00
13:00
18:00

29-III-2020

10:00

Poniedziałek
30-III-2020
Wtorek
31-III-2020
Środa

19:00
10:00
19:00
10:00
19:00

01-IV-2020

10:00

Czwartek

19:00

02-IV-2020

10:00

Piątek
03-III-2020

19:00
10:00

Sobota

18:00

Śp. gen. Stanisław Maczek; polegli i zmarli żołnierze
z 1. Polskiej Dywizji Pancernej - z int. Fundacji SPK.
O zdrowie i bł. Boże dla Anieli Rokosz (75 r. ur.).
O Boże bł. i opiekę MB Kozielskiej dla Jerzego Kusiak,
Andrzeja i Romana Machaj - z int. Grupy Wielbienia.
O zdrowie i bł. Boże dla rodzin: Pustelnik, Herok,
Maśka i Chowdhury.
Śp. Tomasz (6. r. śm.) - z int. rodziców.
Śp. Wiesława Wałaszewska - pochowanie prochów.
O Boże bł. i opiekę MB Kozielskiej dla Klary (10. r. ur.).
Śp. Anna, Zdzisław i Sylwester Wasilewscy.
Śp. Witold Rolski - z int. kolegów z pracy.
O zbawienie dla dusz zmarłych papieży, kardynałów,
biskupów, księży, zakonników i sióstr zakonnych oraz
za dusze w czyśćcu cierpiące.
O świętość, łaski Ducha Św., bł. Boże i opiekę MB
Kozielskiej dla posługujących kapłanów oraz o nowe
powołania z naszej parafii.
Dziękczynna z prośbą o bł. Boże i opiekę MB
Kozielskiej dla Michała (r. ur.).
O bł. Boże i potrzebne łaski dla Wiktorii (14. r. ur.).
O zdrowie i bł. Boże dla Kasi u jej rodziny.
Wynagradzająca za grzechy ludzi przeciw
Niepokalanemu Sercu NMP - z int. Rodziny Fatimskiej.

Ks. Michał Buraczewski: Śp. Janina Zawilińska (13.03–07.04.2020).
Ks. Bronisław Gwiazda: Śp. Janina Kwiatkowska (19.03-19.04.2020).
Ks. Cezary Komosiński: O bł. Boże dla Parafian i Parafii (24.03-13.04.20)
29.03.20: 1. Ez 37, 12-14 Udzielę wam mego ducha, byście ożyli; Ps 130: Bóg
Zbawicielem, pełnym miłosierdzia; 2. Rz 8, 8-11 Mieszka w was Duch Tego, który
wskrzesił Jezusa; 3. J 11, 1-45 Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem.

Śp. Teofila Dauman, Śp. Teresa Rosińska,
04-III-2020

VI NIEDZIELA
WP.

08:30 Śp. Barbara Merriman, Śp. Irma Stypułkowska,
10:00
12:00
13:00
18:00

Śp. Wiesława Trojanowska.
Śp. Mieczysław Mazur (r. śm.); Śp.Halina oraz za
zmarłych z rodziny.
Śp. kpt Janusz Szymański (18 r. śm.) - z int. żony i syna.
Śp. Marian Rokosz (1. r. śm.).
O bł. Boże dla Projektu Radio BOBOLA oraz ludzi
zaangażowanych i ich rodzin.
(fragm.)

O Najświętsza Maryjo Panno, Matko Boga oraz nasza najłagodniejsza
Królowo i Matko, racz spojrzeć z litością na Anglię, Twoje Wiano oraz na
wszystkich jej mieszkańców pokładających w Tobie wielką nadzieję. My,
Twoi wierni poddani, zgromadzeni tutaj, ofiarujemy Ci tę ziemię. Kiedyś
była Twoja, wszyscy jej mieszkańcy byli Twoimi dziećmi, a Ty byłaś
czczona w całej Anglii jako jej Obrończyni i Królowa. Pragniemy ponownie
zawierzyć Tobie Maryjo, Twojej macierzystej opiece tę ziemię jako Twoje
wiano. Dzięki Tobie, Jezus stał się naszym Zbawicielem, nadzieja została
dana światu, a On dał nam Ciebie, abyśmy nigdy nie zwątpili. Tobie
zawierzamy Kościół Święty, którego jesteś Matką. Ty, która stałaś się
opiekunką pielgrzymów, pocieszycielką w wysiłkach i trudach. Ty, która
zawsze będziesz symbolem wewnętrznego zjednoczenia z Bogiem,
zaprowadź wszystkich ludzi do Pana naszego jedynego. Matko ludzkiego
rodu z ufnością zawierzamy wszystkie narody z ich nadziejami i obawami.
Niech nigdy nie zagaśnie Twa prawdziwa mądrość. Prowadź nas drogą
wiary i pokoju na spotkanie z Chrystusem, jedyną i prawdziwą Drogą życia.
Matko Bolesna, błagaj za nami, Twymi dziećmi, które przyjęłaś
i przygarnęłaś u stóp Krzyża. Módlmy się, Święta Boża Rodzicielko,
o nawrócenie serc ludu Anglii, uzdrowienie chorych, pocieszenie
strapionych, pokutę grzeszników, oraz wieczny spoczynek dla zmarłych.
Królowo Pokoju, módl się za nami
i obdarz nas pokojem, za którym tęsknią wszystkie narody, prosimy o pokój
w prawdzie, sprawiedliwości i miłości w Chrystusie Panu. Prosimy, obdarz
pokojem cały naród oraz wszystkie dusze, gdyż zwycięstwo Królestwa
Bożego jest zawarte w pokoju.
Prosimy, wstawiaj się za nami i naszymi braćmi, abyśmy się mogli wszyscy
Zjednoczyć w prawdziwej owczarni naszego Pasterza, namiestnika Pana
Boga Naszego, Syna Jego jedynego. Niech Twoja modlitwa przywróci w
tym kraju pełnię świetności wiary. Niech Twoje wstawiennictwo prowadzi
nas do bliższego zjednoczenia z Twoim Boskim Synem. Ofiarujemy Ci
wszystkich mieszkańców Anglii, a w szczególności tych, którzy Cię znają

niewiele lub wcale. Niech wszyscy w naszym kraju poznają poprzez Słowo
Boże, Jezusa Chrystusa, naszego jedynego Zbawiciela.
Módl się za nami, nasza droga Matko, abyśmy wszyscy dostąpili zaszczytu
oglądania Pana Boga naszego Jedynego i znaleźli miejsce w niebie
w domu Jego. My, którzy podążamy za Twoim Synem, prosimy, abyśmy
się stali żywym świadectwem i wydali owoce jego nauki w naszym świecie,
gdzie każde ludzkie życie jest cenne, każde stworzenie Boże szanowane
i pielęgnowane, abyśmy wszyscy mogli korzystać hojnie z daru Miłości,
nadanego nam przez Boga.
NIEDZIELA
29 MARCA 2020
08:30, 10:00, 12:00, 13:00 i 18:00, kościół: Godziny Mszy Św. ONLINE. Między
mszami wystawienie Najśw. Sakramentu (ONLINE).
12:45, kościół: Akt Zawierzenie Anglii i Walii Matce Bożej (ONLINE)
14:00-18:00, kościół: Wystawienia Najśw. Sakramentu i adoracja (ONLINE).
PONIEDZIAŁEK - CZWARTEK 30. MARCA – 02. Kwiecień 2020
10:00, kościół: Msza poranna, a po niej cząstka różańca (ONLINE).
15:00-19:00 Koronka do Miłosierdzia B. i wystawienia Najśw. Sakramentu (ONLINE).
19:00 Msza wieczorowa, wystawienie Najśw. Sakramentu z cząstką różańca (ONLINE).
21:00 Zakończenie adoracji i Apel Maryjny.
PIĄTEK
03 KWIETNIA 2020
10:00, kościół: Msza poranna i Droga Krzyżowa „dla II zmiany”(ONLINE).
15:00-19:00 Koronka do Miłosierdzia B. i wystawienia Najśw. Sakramentu (ONLINE).
19:00, kościół: Msza wieczorowa, a po niej Parafialna Droga Krzyżowa (ONLINE).
21:00 Zakończenie i Apel Maryjny.
SOBOTA
04 KWIETNIA 2020
10:00, kościół: Msza poranna, a po niej cząstka różańca (ONLINE).
15:00-19:00 Koronka do Miłosierdzia B. i wystawienia Najśw. Sakramentu (ONLINE).
18:00 Msza wieczorowa, wystawienie Najśw. Sakramentu z cząstką różańca (ONLINE).
21:00 Zakończenie adoracji i Apel Maryjny.
NIEDZIELA
05 KWIETNIA 2020
08:30, 10:00, 12:00, 13:00 i 18:00, kościół: Godziny Mszy Św. ONLINE. Między
mszami wystawienie Najśw. Sakramentu (ONLINE).
12:45, kościół: Akt Zawierzenie Anglii i Walii Matce Bożej (ONLINE)
14:00-18:00, kościół: Wystawienia Najśw. Sakramentu i adoracja (ONLINE).
W dalszym ciągu zachęcamy do podejmowania umartwień i uporządkowania
modlitwy – może właśnie te okoliczności
tworzą doskonały kontekst
do duchowego włączenia się w wielkopostne nabożeństwa przez dostępne
nam nośniki: radio, telewizję (szczególnie bogate oferty Mszy św.
i nabożeństw możemy znaleźć w polskich stacjach telewizyjnych) 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 intencje Mszy będą realizowane normalnie, według terminarza –
zmianie ulegną jedynie te, które zostały przyjęte jako podwójne - będziemy
kontaktować się indywidualnie z zainteresowanymi. Zaległe ofiary za Msze
prosimy wpłacać na konto parafialne z dopiskiem: „data, godzina mszy”.
Droga Krzyżowa: w piątki, zamiast różańca, odprawiane będą dwie.
Pierwsza o 10:30 Droga Krzyżowa dla „II zmiany” i druga wieczorem – też po
Mszy –Parafialna Droga Krzyżowa. Obydwie w przekazie ONLINE.
Gorzkie Żale: okoliczności uniemożliwiają przeprowadzenie tej formy
nabożeństwa, ale zachęcamy, by tą modlitwę odprawiać indywidualnie,
z bliskimi lub rodziną w domu.
Homilia: codzienne krótkie rozważanie Słowa Bożego podczas Mszy
wieczorowej. Nie zrezygnujemy również z homilii niedzielnych, a jedyną
zmianą będzie to, że przygotuje i wygłosi ją kapłan odprawiający
Eucharystię.
Adoracja Najśw. Sakramentu: odpowiadając na apel biskupów i sugestie
wiernych, zachęcamy do indywidualnej modlitwy w czasie, gdy trwa
wystawienie. Proponujemy dwie formy adoracji indywidualnej online
(http://player.bobola.church):
1) adoracja popołudniowa – od poniedziałku do czwartku i w soboty, od 15:00 do
Mszy wieczorowej, a w niedziele po Mszy o 13:00 do 18:00;
2) adoracja wieczorowa – po Mszach wieczorowych od poniedziałku do czwartku
i w soboty po nabożeństwach wieczornych, do 21:00.
Spowiedź: trosce o zdrowie spowiadających się i spowiedników, zostały
odwołane na czas kwarantanny.
PODZIĘKOWANIA – dziękujemy za dotychczasową pracę przy kościele.
Szczególne podziękowania dla Andrzeja (podłączenie nowych serwerów do
obsługi broacast’u). Zapraszamy chętnych na modlitwę do Pani Kozielskiej,
którą prosimy o bł. Boże dla parafii, parafian oraz Ofiarodawców
i Dobroczyńców.
Ofiary z niedzieli 22.03.2020:
£ 1,263.20

Gift Aid
Taca z Ur. Św. Józefa
Biuletyn + GN
Na kwiaty i dekorację do B. Grobu
Ofiara od uczniestków kursu
Inne ofiary

£ 290.00
£ 214.99
£ 112.12
£ 237.09
£ 340.00
£ 69.00

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

