28.03.2021 NIEDZIELA PALMOWA MĘKI PAŃSKIEJ
Msze Święte: 08:30 , 10:00 (+ transmisja on line), 11:30, 13:00,
14:30, 17:15, 19:00 (+transmisja on line), 20:30
Gorzkie żale: 15:30

Modlitwa błogosławieństwa palem na każdej Mszy Świętej
Nie ma możliwości spowiedzi
29.03.2021 WIELKI PONIEDZIAŁEK
Msze Święte: 08:00, 10:00, 19:00 (+transmisja on line)
Spowiedź:
10:00-12:00; 19:00-21:00
30.03.2021 WIELKI WTOREK
Msze Święte: 08:00, 10:00, 19:00 (+transmisja on line)
Spowiedź:
10:00-12:00; 19:00-21:00
31.03.2021 WIELKA ŚRODA
Msze Święte: 08:00, 10:00, 19:00 (+transmisja on line)
Spowiedź:
10:00-12:00; 19:00-21:00
01.04.2021 WIELKI CZWARTEK
Msza Święta Wieczerzy Pańskiej 20:00 (+transmisja on line)

Po zakończeniu mszy kościół pozostanie otwarty przez pół godziny na adorację
Nie ma możliwości spowiedzi
02.04.2021 WIELKI PIĄTEK
Droga krzyżowa: 10:00 (+transmisja on line)

Po zakończeniu drogi krzyżowej nowenna i koronka do Bożego Miłosierdzia
Liturgia Męki Pańskiej: 15:00 (+transmisja on line)
Liturgia Męki Pańskiej : 20:00 (+transmisja on line)

Po obu liturgiach kościół pozostanie otwarty przez godzinę na adorację
Nie ma możliwości spowiedzi
03.04.2021 WIELKA SOBOTA
Nie ma możliwości spowiedzi

Nie będzie poświęcenia pokarmów na stół wielkanocny - każdy błogosławi
pokarmy w domu
Koronka do Bożego Miłosierdzia i adoracja: 15:00-16:00
Liturgia Wigilii Paschalnej: 20:00 (+transmisja on line)
04.04.2021 NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO
Msze Święte: 07:00; 08:30, 10:00, 11:30, 13:00, 14:30, 17:15, 19:00, 20:30

Wszystkie Msze Święte tego dnia będą transmitowane on line
Nie ma możliwości spowiedzi
05.04.2021 PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY
Msze Święte: 08:30, 10:00, 11:30, 13:00, 17:15, 19:00

Wszystkie Msze Święte tego dnia będą transmitowane on line
Nie ma możliwości spowiedzi

WIELKI TYDZIEŃ I WIELKANOC 2021
Parafia NMP Matki Kościoła na Ealingu

A: 2 Windsor Road, London, W5 5PD T: 020 8567 1746
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OGŁOSZENIA ŚWIĄTECZNE 2021
W niedzielę Palmową Msze święte jak w każdą
niedzielę. Nie będzie możliwości zaopatrzenia się
w gałązki palmowe przed kościołem. Na każdej
Mszy świętej odbędzie się obrzęd błogosławieństwa palm przyniesionych przez wiernych.
Od Wielkiego Poniedziałku do Wielkiej Środy
będzie można jeszcze skorzystać z sakramentu
pokuty w czasie Mszy świętej o godzinie 10.00
aż do godziny 12.00, a także w kościele od godziny 19.00 do 21.00. Prosimy nie odkładać spowiedzi na ostatni dzień i godzinę. Nie będzie spowiedzi w Wielki Czwartek, Piątek, Sobotę
i Niedzielę Wielkanocną.
Święta Wielkanocne rozpoczniemy Mszą Świętą Wieczerzy Pańskiej
w czwartek o godz. 20.00. W ten dzień nie będzie żadnej innej Mszy świętej.
Kościół zostanie otwarty pół godziny przed Mszą świętą. Zgodnie z zarządzeniem Biskupa nie ma w tym roku procesji do ołtarza wystawienia (tak zwanej
ciemnicy). Najświętszy Sakrament będzie przechowywany w tabernakulum
kościoła. Po Mszy świętej kościół pozostanie otwarty do prywatnej przez pół
godziny.
W Wielki Piątek w kościele nie ma Mszy świętej. Kościół zostanie otwarty
o godzinie 09.30. O godz. 10.00 będzie Droga Krzyżowa, po tym nabożeństwie odmówimy nowennę do Miłosierdzia Bożego. W tym roku w związku
z ograniczoną liczbą miejsc w kościele liturgię męki Pańskiej będziemy celebrować dwukrotnie o godz. 15.00 i o godz. 20.00. Po każdej z tych liturgii
kościół będzie otwarty przez godzinę do prywatnej modlitwy. Nie ma w tym
roku możliwości adoracji krzyża przez ucałowanie. Zachęcamy, aby w tym
dniu po powrocie z nabożeństwa w kościele ucałować krzyże, które mamy
w naszych domach.

W Wielką Sobotę nie będzie poświęcenia pokarmów. Podobnie jak rok
temu pokarmy na stół wielkanocny każdy błogosławi sam w domu zgodnie
z formuła umieszczoną na końcu tej fiszki i na stronie parafialnej. Nie będzie
również możliwości całodniowej adoracji Pana Jezusa przy grobie Pańskim.
Kościół zostanie otwarty do adoracji o godzinie 14.45, o godzinie 15.00
nowenna przed uroczystością Miłosierdzia Bożego po niej możliwość cichej
modlitwy do godziny 16.00. Świętowanie uroczystej Liturgii Wigilii Paschalnej
rozpoczniemy o godzinie 20.00. Kościół zostanie otwarty o godzinie 19.30.
W Niedzielę Wielkanocną, porządek Mszy świętych będzie zwyczajny,
z dodatkową Mszą świętą o charakterze „rezurekcji” o godz. 7.00 rano.

W Poniedziałek Wielkanocny porządek mszy świętych będzie taki jak w
niedzielę, oprócz mszy o 14.30 i 20.30, których nie będzie.
Kancelaria parafialna będzie nieczynna od Wielkiego Czwartku (1.04) do
Niedzieli Miłosierdzia Bożego (11.04).
Wszystkie celebracje Triduum Paschalnego i Msze w niedzielę wielkanocną
będą transmitowane on line. Cały czas obowiązuje lockdown. Liczba
miejsc w kościele jest ograniczona, obowiązuje nakaz zachowania dystansu
społecznego oraz zasłaniania ust i nosa odpowiednią maseczką.

Niestety po zajęciu wszystkich miejsc w świątyni i Windsor Hall musimy zamknąć drzwi i może się zdarzyć, że ktoś nie będzie mógł wejść do środka
i uczestniczyć w nabożeństwie.
Osobom starszym i znajdującym się w grupach szczególnego ryzyka zarażeniem sugerujemy pozostanie w domu i uczestnictwo w liturgii za pośrednictwem Internetu.
Dziękujemy za pracę stewardów, bez których nie możliwe byłoby otwarcie
kościoła. Prosimy, aby ci którzy są w stanie podjąć się tej posługi zgłaszali
swoją gotowość. Lista dostępna bezpośrednio u stewardów lub na stronie
internetowej.
Dziękujemy za wszystkie ofiary składane na kościół. Ofiary na tacę oraz
kopertki gift aid można składać do koszyków przy wyjściu z kościoła lub
przez przelew na konto parafii.
Ministranci, którzy chcieliby podjąć posługę na liturgiach świątecznych
proszeni są o zgłaszanie się mailowo do kancelarii parafialnej lub bezpośrednio do księdza Piotra.

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO POKARMÓW NA STÓŁ WIELKANOCNY
Pokarmy na stół wielkanocny może również pobłogosławić ojciec, matka lub ktoś
z członków rodziny przed rozpoczęciem świątecznego posiłku.
Zapala świecę umieszczoną na stole i mówi: "Chrystus zmartwychwstał. Alleluja".
Wszyscy odpowiadają: "Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja".
Któryś z domowników odczytuje fragment z Pisma Świętego.

Z Ewangelii według świętego Mateusza (Mt 28, 1-10):
Po upływie szabatu, o świcie pierwszego dnia tygodnia przyszła Maria Magdalena
i druga Maria obejrzeć grób. A oto nastąpiło wielkie trzęsienie ziemi. Albowiem anioł
Pański zstąpił z nieba, podszedł, odsunął kamień i usiadł na nim. Postać jego jaśniała
jak błyskawica, a szaty jego były białe jak śnieg. Ze strachu przed nim zadrżeli strażnicy i stali się jakby martwi. Anioł zaś przemówił do niewiast: «Wy się nie bójcie!
Gdyż wiem, że szukacie Jezusa Ukrzyżowanego. Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał,
jak zapowiedział. Przyjdźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał. A idźcie szybko i powiedzcie Jego uczniom: „Powstał z martwych i oto udaje się przed wami do Galilei.
Tam Go ujrzycie”. Oto, co wam powiedziałem».
Pośpiesznie więc oddaliły się od grobu, z bojaźnią i wielką radością, i pobiegły oznajmić to Jego uczniom. A oto Jezus stanął przed nimi, mówiąc: «Witajcie!» One podeszły do Niego, objęły Go za nogi i oddały Mu pokłon. A Jezus rzekł do nich: «Nie bójcie się! Idźcie i oznajmijcie moim braciom: niech udadzą się do Galilei, tam Mnie zobaczą».
Wszyscy odmawiają modlitwę: Ojcze nasz…
Prowadzący: Panie Jezu Chryste, Ty w dzień przed męką i śmiercią poleciłeś uczniom
przygotować paschalną wieczerzę, w dniu zmartwychwstania przyjąłeś zaproszenie
dwóch uczniów i zasiadłeś z nimi do stołu, a późnym wieczorem przyszedłeś do
Apostołów, aby wraz z nimi spożyć posiłek. Prosimy Cię, pozwól nam z wiarą przeżywać Twoją obecność między nami podczas wielkanocnego posiłku, abyśmy mogli się
radować udziałem w Twoim życiu i zmartwychwstaniu.
Chlebie żywy, który zstąpiłeś z nieba i dajesz życie światu, pobłogosław †
(Prowadzący wykonuje znak krzyża nad pokarmami) ten chleb i wszelkie świąteczne
pieczywo na pamiątkę chleba, którym nakarmiłeś słuchających Ciebie wytrwale na
pustkowiu i który wziąłeś w swoje święte i czcigodne ręce, aby go przemienić w swoje Ciało.
Baranku Boży, Ty pokonałeś zło i obmyłeś świat z grzechów, pobłogosław †
(Prowadzący wykonuje znak krzyża nad pokarmami) to mięso, wędliny i wszelkie pokarmy, które będziemy jedli na pamiątkę baranka paschalnego i świątecznych potraw, jakie Ty spożyłeś z Apostołami podczas Ostatniej Wieczerzy.
Chryste, nasze życie i zmartwychwstanie, pobłogosław † (Prowadzący wykonuje znak
krzyża nad pokarmami) te jajka, znak nowego życia, abyśmy dzieląc się nimi, mogli
się także dzielić wzajemnie radością z tego, że jesteś z nami. Pozwól nam wszystkim
dojść do Twojej wiecznej uczty w domu Ojca, gdzie żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

