
INTENCJE MSZALNE 

23.01.2022  III NIEDZIELA ZWYKŁA 

08:30  kościół  O pomyślne rozwiązanie dla Pauliny i Boże błog. dla całej rodziny 

10:00  kościół + transmisja  O zdrowie i Boże błog. dla Elżbiety i Wiktora z okazji urodzin 
11:30  kościół  +Halina Mikołajczyk (18r.) - intencja od Ani i Piotra 

13:00  kościół  W intencji Ojczyzny, Radia Maryja i Telewizji Trwam 
14:30  kościół  O zdrowie dla Krystiana, powrót do domu i błog. dla całej rodziny 

17:15  kościół  O Boże błog. i potrzebne łaski dla Andrzeja i Urszuli w 34r. ślubu 

19:00  kościół + transmisja  +Jerzy Jankowski (3r.) 

20:30  kościół  ++Hildegarda Piekarczyk (2,5r.), Alojzy Piekarczyk (24r.) i Maria Temel 

24.01.2022 PONIEDZIAŁEK 
08:00  kościół  +Monika Dymecka 

10:00  kościół  O potrzebne łaski i Boże błog. dla Doroty i Macieja 
19:00  kościół + transmisja  +Mirosława Szymańska 
25.01.2022 WTOREK 

08:00  kościół   

10:00  kościół  Dziękczynna z prośbą o dalsze łaski i błog. dla Tomasza z okazji 70r. urodzin 

19:00  kościół + transmisja  O Boże błog. i dary Ducha Świętego dla Pawła z okazji urodzin 

26.01.2022 ŚRODA 
08:00  kościół   

10:00  kościół  O zdrowie i Boże błog. dla Izabeli w dniu urodzin  

19:00  kościół + transmisja  +Apolonia Kisłowska (tydzień po śmierci) - intencja od wnuczki 

27.01.2022 CZWARTEK (WSPOMNIENIE BŁ. JERZEGO MATULEWICZA) 

08:00  kościół   

10:00  kościół   

18:30  kościół  ADORACJA NAJŚW. SAKRAMETNU (modlitwa o powołania) 

19:00  kościół + transmisja  Dziękczynna za dar życia z prośbą o opiekę Matki Bożej i Boże błog.  
            dla Justyny 

19:30  kościół + transmisja  NIESZPORY ZA ZMARŁYCH 
28.01.2022 PIĄTEK 

08:00  kościół   
10:00  kościół  O Boże błog. i potrzebne łaski dla Marysi z okazji 1r. urodzin 

19:00  kościół + transmisja   
19:30  kościół  ADORACJA NAJŚW. SAKRAMETNU (do godziny 21:00) 

29.01.2022 SOBOTA 

08:00  kościół   

10:00  kościół   

19:00  kościół + transmisja  ++Bronisław, Maria, Stanisław, Marianna i Paweł 

30.01.2022  IV NIEDZIELA ZWYKŁA 

08:30  kościół  ++Zofia i Aleksander Nalewajko, Maria i Jan Bycul 

10:00  kościół + transmisja  ++Jerzy (20r.), Sabina i Władysław Brzyscy 
11:30  kościół  O Boże błog. i opiekę Matki Bożej dla córki Renaty z okazji 40r. urodzin i Hanny         
            z okazji 60r. urodzin 

13:00  kościół  +Łukasz Jamróz 

14:30  kościół  +Józefa Kaleta 

17:15  kościół  ++Marian Jankiewicz, Wanda Jankiewicz 

19:00  kościół + transmisja  +Elżbieta Marzec (1r.) 
20:30  kościół   

Kancelaria parafialna: pon. i śr.: 10.30-12.30, czw.: 16.00-18.00, pt.: 15.00-17.00 
Kaplica Ss. Zmartwychwstanek: 84 Gordon Road, W5 2AR; T: 020 8998 8954 
Kaplica Ss. Imienia Jezus: 57 Mount Park Road, W5 2RU; T: 020 8997 2030 

Prezes Rady Społeczno-Ekonomicznej T: 077 34 85 38 01 
 

Charity Reg. No. 1119423 

   

  BIULETYN PARAFIALNY 
Parafia NMP Matki Kościoła na Ealingu 
    

A: 2 Windsor Road, London, W5 5PD  T: 020 8567 1746 
    

E: ealing.office@gmail.com W: www.parafiaealing.co.uk 
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III NIEDZIELA ZWYKŁA 
  „Wielu już starało się ułożyć 
opowiadanie o zdarzeniach, które się 
dokonały pośród nas, tak jak nam je 
przekazali ci, którzy od początku byli 
naocznymi świadkami i sługami słowa. 
Postanowiłem więc i ja zbadać 
dokładnie wszystko od pierwszych chwil 
i opisać ci po kolei, dostojny Teofilu, 
abyś się mógł przekonać o całkowitej 
pewności nauk, których ci udzielono. W 
owym czasie: Powrócił Jezus mocą 
Ducha do Galilei, a wieść o Nim rozeszła 
się po całej okolicy. On zaś nauczał w 
ich synagogach, wysławiany przez 
wszystkich. Przyszedł również do 
Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień 
szabatu udał się swoim zwyczajem do 
synagogi i powstał, aby czytać. Podano 
Mu księgę proroka Izajasza. 
Rozwinąwszy księgę, znalazł miejsce, 
gdzie było napisane: "Duch Pański 
spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie 
namaścił i posłał Mnie, abym ubogim 
niósł dobrą nowinę, więźniom głosił 
wolność, a niewidomym przejrzenie; 
abym uciśnionych odsyłał wolnymi, 
abym obwoływał rok łaski Pana". 
Zwinąwszy księgę, oddał słudze i usiadł; 

a oczy wszystkich w synagodze były w 
Niego utkwione. Począł więc mówić do 
nich: "Dziś spełniły się te słowa Pisma, 
które słyszeliście".  

(Łk 1, 1-4; 4, 14-21)  

„Kiedy Jezus przeczytał ten fragment, zwinął „zwój, oddał słudze i usiadł. A oczy 
wszystkich w synagodze były utkwione w nim”. Teraz również, jeśli tego chcecie, 
wasze oczy mogą być utkwione w Zbawicielu w tej synagodze, tutaj, w tym 
zgromadzeniu. Kiedy kierujesz moc wzroku swego serca ku mądrości i prawdzie oraz 
kontemplacji Jednorodzonego Boga, twoje oczy wpatrują się w Jezusa. 
Błogosławione to zgromadzenie, o którym Pismo Święte świadczy, że „oczy 
wszystkich były utkwione w Nim!” Jak bardzo bym chciał, żeby to zgromadzenie dało 
takie świadectwo. Pragnę, aby oczy wszystkich (katechumenów i wiernych, kobiet, 
mężczyzn i dzieci) — nie oczy ciała, ale oczy duszy — wpatrywały się w Jezusa. 
Kiedy na niego spojrzycie, wasze twarze będą lśnić światłem jego spojrzenia. 
Będziecie mogli powiedzieć: „Światło Twego oblicza, Panie, odcisnęło na nas swój 
znak”. 

Orygenes 

http://www.parafiaealing.co.uk/


WARTO PAMIĘTAĆ:  

 SPOWIEDŹ od poniedziałku do piątku pół godziny przed i pół godziny po mszach 
świętych o godzinie 10:00 i 19:00. W piątek dodatkowo w czasie adoracji        
Najświętszego Sakramentu po mszy wieczornej do 21:00. W sobotę pół godziny 
przed i pół godziny po mszy o godz. 10:00 i po południu od 17:00 do 18:00. W 
niedzielę spowiedź od 15:30 do 16:30. Nie ma spowiedzi w czasie mszy 
świętych.  

 MSZE ŚWIĘTE: w niedziele: 08:30, 10:00 (z udziałem dzieci i transmisją online), 
11:30, 13:00, 14:30 (dla dzieci I Komunijnych), 17:15, 19:00 (z transmisją online) 
i 20:30. Od poniedziałku do soboty: 8:00, 10:00 i 19:00 (z transmisją online).  

 PANDEMIA. Każdego dnia docierają do nas niepokojące informacje o coraz 
większej liczbie naszych Parafian, którzy zachorowali na Covid-19 i proszą o 
wsparcie modlitewne. W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiczną prosimy 
o odpowiedzialne podejmowanie konkretnych kroków: 

 Szczerze zachęcamy do wzięcia udziału w programie szczepień!Polecamy 
lekturę naszej strony internetowej, gdzie w dziale SZCZEPIONKI można 
znaleźć wypowiedzi Kościoła na ten temat. 

 Prosimy o modlitwę w intencji ustania pandemii Covid-19 oraz za osoby chore, 
umierające, zmarłych i wszystkich pracowników służby zdrowia. 

 Prosimy, aby wszędzie tam, gdzie to możliwe zachować odpowiedni dystans 
wewnątrz pomieszczeń zamkniętych, korzystać ze środków do dezynfekcji oraz 
nosić maseczki. 

 Zgodnie z rekomendacją biskupów usilnie zachęcamy do przyjmowania 
Komunii świętej na rękę. Można jednak przyjąć Komunię św. bezpośrednio do 
ust, ale prosimy, by poczekać na koniec procesji komunijnej. Komunię 
przyjmujemy w postawie stojącej. 

 TRZECIA ŚRODA MIESIĄCA. Podczas mszy świętej wieczornej modlimy się w 
intencji rodzin, które pragną potomstwa, które doświadczają zagrożenia życia 
dziecka lub przeżyły jego stratę. Mamy nadzieję, że ta inicjatywa rozwinie się i 
stworzy w naszej parafii przestrzeń dzielenia się i wsparcia dla osób           
przeżywających takie doświadczenia. SZCZEP WINNY jest symbolem płodności i 
owocowania. Wyraża również więź człowieka z Chrystusem i jest jednym z 
obrazów Kościoła. Kiść winogron jest również pięknym przykładem bycia razem w 
jedności. Otworzyliśmy na naszej stronie dział związany z tą inicjatywą. 
Chcielibyśmy, aby były tam umieszczane między innymi świadectwa osób, 
ukazujące jak przeżywały takie doświadczenie, co było największą pomocą, a co 
trudnością, co przynosiło umocnienie, a co najbardziej raniło. Będziemy bardzo 
wdzięczni za każdą pomoc w tym względzie. 

 PRZYNALEŻNOŚĆ DO PARAFII. Przypominamy, że aby należeć do naszej   
parafii trzeba się do niej zapisać. Prosimy pamiętać, że po upływie trzech miesięcy 
od złożenia deklaracji zapisowej parafia zyskuje prawo do wydawania doku-
mentów kościelnych. Jeśli ktoś nie jest pewny, czy złożył deklarację lub jego dane 
mogą być nieaktualne prosimy o kontakt z Parafią. 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

 Rodziny dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii       
zapraszamy na katechezy, które odbędą się od poniedziałku do czwartku 
o godzinie 17:30 zgodnie z podziałem na grupy. Obecność obowiązkowa. 

 Zbiórka ministrantów odbędzie się w przyszłą sobotę o godzinie 17:00 
w kościele. 

 W przyszłą niedzielę 30 stycznia po mszy świętej o godzinie 14:30       
serdecznie zapraszamy na koncert kolęd w wykonaniu zespołu     
Żywiec. Ze względu na koncert nie będzie dyżuru spowiedzi w tym    
czasie. 

 Koło Przyjaciół Harcerstwa zaprasza na wyprzedaż posiadanych     
polskich książek dnia 30 stycznia w godz. 9:30 - 15:00 do Windsor Hall 

 Przygotowanie do bierzmowania dla dorosłych rozpoczniemy w 
czwartek 3 lutego 2022 r. o godz. 20:00 w "Sali na Wieży". Kurs potrwa 
do 24 marca (czyli 8 spotkań co czwartek). Obecność na wszystkich    
spotkaniach jest obowiązkowa! Formularz zapisowy jest dostępny przy 
wyjściu z kościoła, jak również można go pobrać z naszej strony          
internetowej (zakładka Sakramenty/Bierzmowanie). Zapisy potrwają do 
daty rozpoczęcia kursu. Wypełniony formularz wraz ze świadectwem 
chrztu i należną opłatą należy dostarczyć do kancelarii parafialnej. 

 KATECHEZY DLA NARZECZONYCH w parafii NMP Matki Kościoła 
(Ealing) rozpoczniemy od wtorku 15 lutego 2022 r. o godz. 20:00 w   
Windsor Hall. Spotkania w każdy kolejny wtorek do 29 marca włącznie. 
Koszt kursu wynosi 50 funtów od pary. Bezwzględnie wymagana jest 
obecność na wszystkich spotkaniach. Zgłoszenia przyjmujemy w zakrystii i 
kancelarii parafialnej. 

 Prosimy o cierpliwość wszystkich, którzy złożyli zaproszenie na wizytę 
duszpasterską księdza, tzw. „kolędę”. Już od początku stycznia       
odwiedzamy i błogosławimy domy naszych parafian. Ze względu na     
sytuacje pandemiczną jeden kapłan odwiedza najwyżej jedną rodzinę w 
ciągu dnia. Jeśli ilość zakażeń w Londynie znacząco spadnie postaramy się 
zintensyfikować i przyśpieszyć nasza „kolędowanie”. 

 Dziękujemy za wszystkie ofiary składane na kościół. 

 „Oremus” na kolejny miesiąc jest dostępny w zakrystii. 

 

*** 
 

 TACA: 16.01.2022 - £2206. Bóg zapłać! 

 Gift Aid: 16.01.2022 - £775. Bóg zapłać! 

 


