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Nr 123/2020 V Niedziela   Wielkanocna 10 maj AD 2020 Rok A II 

INTENCJE MSZALNE 
 

 
10.05.2020 

       
 V Niedziela  Wielkanocna  

  Karol Talaska w dniu 8 urodzin  z prośbą o zdrowie, 
Boże błogosławieństwo, opiekę NMP i świętych 
patronów (intencja rodziców i brata) 

11.05.2020 Poniedziałek 
 

  †  Ks. Krzysztof Chajm  

12.05.2020 Wtorek 
 

   

13.05.2020 Środa  
 

    

14.05.2020 Czwartek    W intencji ks Dawida z prośbą o zdrowie, Boże 
błogosławieństwo, opiekę NMP i świętych patronów z 
okazji urodzin  

 
15.05.2020 

Piątek 
 

    

 
16.05.2020 

 
Sobota 

 

  † Jan Kulik (intencja syna i synowej)  

 
17.05.2020 

VI Niedziela 
Wielkanocna 

  W intencji Kasi z okazji 21 urodzin i Olafa z okazji 13 
urodzin z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo, 
opiekę NMP i świętych patronów (intencja rodziców) 

18.05.2020  Poniedziałek   W intencji Jadzi Miziniak z okazji urodzin z prośbą o 
zdrowie, Boże błogosławieństwo, opiekę NMP i 
świętych patronów dla wszystkich (intencja córki) 

19.05.2020  Wtorek    

20.05.2020 Środa     

21.05.2020 Czwartek    

22.05.2020   Piątek    

 
23.05.2020 

 Sobota    

 
24.05.2020 

 
 Niedziela 

Wniebowstąpienie Pańskie  
 

  W intencji siostry Magdaleny z prośbą o zdrowie, Boże 
błogosławieństwo, opiekę NMP i świętych patronów  
 
W intencji Mai Garbacz z okazji 9 urodzin z prośbą o 
zdrowie, Boże błogosławieństwo, opiekę NMP i 
świętych patronów (intencja rodziców i braci) 

 W związku z epidemią koronawirusa organy państwowe zdecydowały, że w Mszy 
Świętej lub innym obrzędzie religijnym nie będą mogły uczestniczyć żadne osoby. Mając 
na uwadze zdrowie i życie wszystkich parafian, proszę o uwzględnienie tego faktu w 
kontekście nadchodzących celebracji. 
Zachęcam wszystkich wiernych do łączenia się w modlitwie ze wspólnotą Kościoła za 

http://www.pcmew.org/


pośrednictwem transmisji w środkach społecznego przekazu. 

Ufajmy, że dzięki modlitwie oraz wysiłkom nas wszystkich, jak najszybciej będziemy 

mogli cieszyć się na nowo wspólną celebracją w naszych kościołach. 

W tym bardzo trudnym czasie ogarniam wszystkich moją modlitwą, zwłaszcza osoby 

starsze, chore i samotne. Równocześnie zachęcam do solidarnego podejmowana 

uczynków miłosiernych wobec osób potrzebujących. 

LIST BISKUPÓW ANGIELSKICH I KS REKTORA 

Zachęcam do zapoznania się z treścią listu ks.  Stefana Wylężka, Rektora Polskiej Misji w 

Anglii i Walii. Poniżej podaję numery kont w celu wsparcia naszej parafii i zamówienia 

Mszy świętej. Przesyłając na konto parafialne proszę zaznaczyć czy to jest ofiara na tacę 

czy ofiara Gift Aid. 

W przypadku zamawianej Mszy proszę użyć konta poniżej: 

Dawid J Jasinski no: 34559168 sort code 30-94-57 

lub parafialnego PCM Lewisham z dopiskiem “Intencja mszalna” 

Za wszystkie ofiary na parafię i intencje Mszalne  składam Bóg Zapłać  

PCM LEWISHAM  number: 00621176 sort code: 30-94-57 

INTENCJE MSZALNE 

Wszystkie intencje Mszalne zamówione przez parafian będą odprawiane prywatnie w 

kaplicy Polskiego Ośrodka na Forest Hill aż do odwołania. Zachęcam do duchowej 

łączności i Komunii duchowej podczas sprawowania Eucharystii i do głębokiej 

indywidualnej i wspólnotowej modlitwy w tym jakże trudnym czasie. Msze święte można 

zamówić kontaktując się telefonicznie.  

W TYM TYGODNIU                      

Dziś przypada piąta niedziela Wielkanocy. Gromadzimy się na Eucharystii przed 

telewizorami  która jest darem nieskończonej miłości Boga. Wszyscy jesteśmy 

zaproszeni, aby już tutaj, na ziemi, zacząć wchodzić w świętą rzeczywistość nieba. 

Najdoskonalszą Nauczycielką na tej drodze jest dla nas Maryja – Ta, która 

wypowiedziawszy przy zwiastowaniu „fiat”, nigdy go nie cofnęła, nigdy nie odstąpiła od 

Bożego Syna, szła z Nim aż na Kalwarię, trwała w komunii założonej przez Niego 

wspólnoty – Kościoła.               

W środę, 13 maja, w liturgii wspominamy Matkę Bożą Fatimską oraz 39. rocznicę 

zamachu na Świętego Jana Pawła II. Na początku przyszłego tygodnia, w poniedziałek, 

18 maja, przypadają 100. urodziny naszego wielkiego rodaka. Mając przed oczami 

wydarzenia z 13 maja 1981 roku, wpatrujmy się w jego święte życie, na jego wzór 

starajmy się żyć w pełnej komunii z Panem Bogiem i całkowicie zawierzmy Maryi nasze 

http://www.parafiamilford.org.uk/wp-content/uploads/2012/12/LIST-BISKUPÓW-ANGIELSKICH-I-KS-REKTORA-1.docx


rodziny i nasze osobiste codzienne sprawy.        

                                    W czwartek, 14 maja, w liturgii czcimy Świętego Macieja 

Apostoła, wybranego do grona Dwunastu w miejsce Judasza. Hebrajskie imię „Maciej” 

oznacza „dar Boga”. Zwróćmy się do tego Świętego, aby wspomagał nasze wysiłki 

codziennego stawania się darem Boga dla braci.             

      

W sobotę, 16 maja, przypada święto patrona Polski, Świętego Andrzeja Boboli, kapłana i 

męczennika. Żył na przełomie XVI i XVII wieku i zasłynął jako gorliwy kaznodzieja i 

duszpasterz jezuicki. Zyskał miano „łowcy dusz”. Dnia 16 maja 1657 roku został 

schwytany przez Kozaków. Mimo okrutnych tortur nie wyrzekł się wiary w Jezusa 

Chrystusa. Jego relikwie znajdują się w kościele oo. jezuitów przy ul. Rakowieckiej w 

Warszawie. Niech ten Święty Patron będzie dla nas wzorem bezkompromisowości wiary 

i przywiązania do Zbawiciela, a zarazem orędownikiem w trudnym budowaniu ładu i 

jedności w naszej Ojczyźnie i we wspólnocie narodów. 

FUNDUSZ KORONAWIRUS  
Coronavirus spowodował pandemię,  która obejmuje cały świat, niesie nie tylko 
cierpienie i śmierć obywatelom wszystkich narodów, lecz także odbiera pracę ludziom, a 
przez to wprowadza nadzwyczajną ,trudną sytuację dla rodzin i indywidualnych ludzi. 
Wystarczy spojrzeć na to co się dzieje w Wielkiej Brytanii. Rozwijająca się tragedia dotyka 
wszystkich mieszkańców tego kraju, w tym naszych Rodaków. Wierzymy że jako Polska 
Wspólnota w UK, musimy zrobić wszystko co w naszej mocy, by pomóc naszym 
Rodakom w tym wyjątkowym czasie. 
Nadzwyczajna sytuacja wymaga nadzwyczajnych odpowiedzi. Dlatego, Powiernicy 
Towarzystwa Pomocy Polakom (TPP) / Relief Society for Poles Trust – charity no. 327128, 
postanowili sięgnąć do rezerw Towarzystwa uruchamiając Fundusz Koronawirus o 
wysokości £50,000, by pomóc Polakom mieszkającym w Wielkiej Brytanii i których 
epidemia koronowirusa dotknęła finansowo w sposób wyjątkowy.  
Na stronie TPP http://www.tpp.london/   od piątku 8 Maja,  będzie można wypełnić 
specjalnie przygotowany formularz aplikacyjny. Osoby, których aplikacje zostaną 
rozpatrzone pozytywnie, otrzymają zapomogę (maksymalnie £250.00). Potrzebne 
będą referencje od dwóch osób; każda aplikacja musi być poparta przez dwie 
reprezentacyjne osoby jak np. lokalnego księdza, pracownika socjalnego lub osobę 
znaną w naszej Wspólnocie Polskiej. 
Wystosujemy także Apel do wszystkich organizacji  i do indywidualnych osób, prosząc o 
kontrybucje do tego Funduszu.  Dane konta na które można przelać ofiary są 
Nazwa Konta  Relief Society For Poles – Coronavirus     
Nr. Konta  22473368 
Nr Banku 30-93-68  
Powiernicy Towarzystwa Pomocy Polakom 
Elżbieta Koc-Lawdham, Ks.Prałat Tadeusz Kukla , Janusz Sikora-Sikorski ( Prezes) 
 
 

http://www.tpp.london/

