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O zdrowie fizyczne i psychiczne dla Agnieszki Habas
i Stanisława Hawrota; śp. Stanisław Habas (11. r. śm.).
Dziękczynna z prośbą o bł. Boże i opiekę MB
Kozielskiej dla Olgi i Adama (4. r. śl.).
Śp. Leszek Dymiter – z int. cioci z dziećmi i wnukami.
O łaskę wiary, nadziei i miłości dla Andrzeja (z ok. ur.
i im.) - z int. żony i dzieci.
Śp. Sabina Pulc (r. ur.).
O bł. Boże dla Marii Kicka (z ok. 70. r. ur.) - z int.
syna z rodziną.
O przebłaganie za grzechy rodziny Wiktorków.
Dziękczynna za dar życia oraz o dary Ducha Św. dla
Dominiki (z ok. ur.) - z int. rodziców i brata.
O potrzebne łaski, opiekę MB Kozielskiej
i w wiadomych Bogu prośbach.
Śp. Zofia i Ludwik Cyrkler.
Śp. Leszek, Joanna, Jakub i Rafał.
Śp. Hanna i Jan Bieszczad.
O świętość, bł. Boże i opiekę MB Kozielskiej dla posługujących
kapłanów oraz o nowe powołania z naszej parafii.
O przebłaganie za grzechy rodziny Wójcików.
O potrzebne łaski oraz opiekę MB Kozielskiej dla
kapłanów, posługujących w naszej parafii.
Śp. Bolesław i Adam.
Wynagradzająca za grzechy ludzi przeciw
Niepokalanemu Sercu NMP - z int. Rodziny Fatimskiej.
Śp. ks. Prałat Witold Jarecki, proboszcz 1979-1998
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.).
Władysława Kaczmarza (23.05-24.06.2020).

NIEDZIELA ZESŁANIA DUCHA ŚW.
31 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).
* 17:30, kościół: Różaniec w ramach Narodowej Sztafety Różańcowej (zob. ogłoszenie)
PONIEDZIŁEK – PIĄTEK
01-05 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. Andrzeja Boboli.
*we środę: 19:50, kościół: Nabożeństwa: czerwcowe i do MB Kozielskiej.
*w piątek: 19:50, kościół: Nabożeństwa: czerwcowe i do NSPJ (I Piątek M-ca).
SOBOTA
06 CZERWCA 2020 – I Sobota M-ca
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. 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.
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).
NARODOWA SZTAFETA RÓŻAŃCOWA – to inicjatywa organizowana
z inicjatywy bpa Johna Keenana (z diecezji Paisley), „Rosary on the Coast”
i Sanktuarium MB w Walsingham. Chodzi o to, aby dzisiaj, w Uroczystość
Zesłania Ducha Św., od 9:00-21:00 wszyscy katolicy żyjący w Wielkiej
Brytanii duchowo modlili się na różańcu i - tak, jak w sztafecie poszczególne
diecezje
w wyznaczonej
godzinie,
przejmowały
i podtrzymywały modlitwę w intencjach, które są poniżej:
• O wiarę, świętość życia oraz by pokój zapanował we wszystkich narodach.
• O zakończenie kryzysowej sytuacji spowodowanej przez COVID-19,
chorób przez nią wywołanych i innych skutków, które nie pozwalają nam
żyć w obfitości (J 10:10).
• O ochronę wspólnego dobra i środki do godnego życia dla wszystkich ludzi.
• O to, aby Duch Święty ochronił nas przed katastrofą i wojną.
Katolicy z polskich parafii PCM, zaproszeni zostali do Sztafety od godz. 18:0019:00. Na stronie Radia BOBOLA można znaleźć informacje szczegółowe
(https://radio.bobola.church/2020/05/22/kosciol-katolicki-w-wielkiej-brytanii/).
NABOŻEŃSTWA MAJOWE – dzisiejszą niedzielę kończymy codzienne
nabożeństwa majowe, ku czci Matki Bożej. Dziękujemy wszystkim, którzy –
mimo rozlicznych zajęć i trudności – łączyli się z nami online, by wspólnie

wielbić Boga przez odśpiewanie Litanii Loretańskiej.
OBCHODY 23. R. KORONACJI – Obrazu Matki Bożej Kozielskiej-Zwycięskiej
odbędą się w najbliższą niedzielę, 7.06.20. Niestety, kwarantanna znów
pomieszała nam szyki, bo planowaliśmy premierę oratorium ku czci Matki Bożej
Kozielskiej i uroczysty koncert muzyki i pieśni maryjnej, ale musimy to odwołać.
Jednak bardzo serdecznie zapraszamy do udziału we Mszy św. dziękczynnej ku
czci Matki Bożej o 12:00. Pewną niespodzianką dla wszystkich czcicieli Maryji
w tej ikonie niech obędzie radiowa wersja z Litanii do Matki Bożej Kozielskiej.
Link premierowy pojawi się o 14:30. Będzie go można posłuchać na naszej
stronie. Gorąco i serdecznie zapraszamy. Mam nadzieję na rozwój tego projektu.
------------------

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

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.

KONKURSY z Radiem BOBOLA – Radio zaprasza do wspólnego działania w
ramach dwóch konkursów. Ideą jest hasło: budujmy wspólnotę przez wspólną pracę,
modlitwę i zabawę (https://radio.bobola.church/konkursy/):
1. Quiz z okazji 100. rocznicy urodzin Papieża Jana Pawła II – zakończony
i rozwiązany. Dla dociekliwych na stronie Radia Bobola opublikowane zostały
odpowiedzi na poszczególne pytania. Serdecznie dziękujemy za liczny udział
w konkursie. Nagrody wylosowali: miejsce 1. roczna prenumerata miesięcznika:
Agata (jan***********a96@gmail.com); miejsce 2. To dwie płyty CD i dwie płyty DVD
z musicalem „Życie Maryi” wspólnoty Guadalupe wygrali ex aequo: Teresa
(tza*****a77@gmail.com), Beata (bea******zyk@gmail.com), Izabella, Emad, Olivia
i Peter (iza*******aki@live.com), Edyta ( e.***a@gmail.com); miejsce 3. płyta DVD
z filmem „Miłość i Miłosierdzie” Agnieszka (aga*****jka@gmail.com); czwarte miejsce
płyta DVD z filmem „Dwie Korony” wygrała Magdalena (hub*****y51@wp.pl). Ze
zwycięzcami redakcja Radia BOBOLA skontaktuje się telefonicznie w celu
przekazania nagród.
2. Konkurs z okazji Uroczystości Zesłania Duch Świętego – ostatnia szansa wygranie
kolejnych nagród! Trzeba zrobić rysunek, zdjęcie lub filmik inspirowany utworami
o Duchu Świętym (piosenki do odsłuchania na stronie Radia). Prace zostaną
wykorzystane do stworzenia oficjalnych teledysków dla tych utworów i będą
promowane w mediach społecznościowych. Czekamy na wasze pomysły do
31.05.2020.
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 24.05.2020:

Wpłaty na GA przez S/O lub D/D
Wpłaty przez P/P lub STRIPE
Wpłaty do banku (Intencje, GA i Inne)
Wpłaty na rozwój player.bobola.church
Urny do kolumbarium.

£ 2 897.64

£ 1 177.00
£ 136.64
£ 1 229.00
£ 115.00
£ 240.00

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
31.05.20: 1. Dz 2, 1-11 Wszyscy zostali napełnieni Duchem Św.; Ps 27: Niech zstąpi
Duch Twój i odnowi ziemię; 2. 1 Kor 12, 3b-7. 12-13 Duch Święty źródłem jedności
chrześcijan; 3. J 20, 19-23 Weźmijcie Ducha Świętego.

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

