Pozostajemy razem z Wami w tym trudnym czasie, oferując wiernym Msze św. on-line, rozważania
itp.
Proszę otworzyć ten link w przeglądarce internetowej (https://mailchi.mp/cbcew/2303201183101?e=7c1e0b9105)
https://www.cbcew.org.uk/
* chrześcijanie całego świata odmawiają razem modlitwę “Ojcze nasz”
(https://www.cbcew.org.uk/cardinal-prays-the-our-father-and-reflects-on-the-annunciation/)
*/
* Apel Biskupa (https://www.cbcew.org.uk/bishop-calls-on-uk-government-to-support-migrantsand-refugees-in-the-time-of-covid-19-pandemic/)
*/
* modlitwa z Papieżem Franciszkiem (https://www.cbcew.org.uk/pope-lords-prayer-25-march/)
*/
* Katolickie Msze św. na żywo on-line (https://www.cbcew.org.uk/home/our-work/health-socialcare/coronavirus-guidelines/live-catholic-mass-online/)
*/
* Czytania wg św. Mateusza na Wielki Post (https://www.cbcew.org.uk/series/reading-matthew-inlent/)
https://www.cbcew.org.uk/cardinal-prays-the-our-father-and-reflects-on-the-annunciation/

**
Chrześcijanie całego świata modlą się „Ojcze nasz”
-----------------------------------------------------------W dniu dzisiejszym Papież Franciszek przewodniczył modlitwie, której nauczył nas Jezus Chrystus,
wznosząc błagania do Pana Boga o zakończenie pandemii.
Kardynał Vincent Nichols w swojej prywatnej kaplicy w Westminster modlił się Modlitwą Pańską i
podzielił się swoimi rozważaniami na temat wielkiej uroczystości Zwiastowania Pańskiego – kiedy
archanioł Gabriel został posłany przez Boga do Dziewicy Maryi z Nazaretu, aby oznajmić Jej, że
pocznie Syna i da Mu imię Jezus.
Więcej na stronie: (https://www.cbcew.org.uk/cardinal-prays-the-our-father-and-reflects-on-theannunciation/)
https://www.cbcew.org.uk/bishop-calls-on-uk-government-to-support-migrants-and-refugees-inthe-time-of-covid-19-pandemic/

** Biskup wzywa rząd do troski o migrantów i uchodźców w czasie pandemii COVID-19
-----------------------------------------------------------Bp Paul McAleenan wezwał rząd i wspólnotę katolików, aby mieli na względzie potrzeby migrantów i
uchodźców podczas pandemii COVID-19.
Więcej szczegółów: (https://www.cbcew.org.uk/bishop-calls-on-uk-government-to-supportmigrants-and-refugees-in-the-time-of-covid-19-pandemic/)
https://www.cbcew.org.uk/pope-lords-prayer-25-march/
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** Włączmy się w modlitwę wraz z Papieżem Franciszkiem
-----------------------------------------------------------W piątek 27 marca o godz. 17:00 czasu brytyjskiego (godz. 18:00 w Rzymie), Papież Franciszek będzie
modlił się na schodach Bazyliki św. Piotra. Chociaż plac będzie pusty, odbędzie się Adoracja i czytanie
Pisma Świętego.
Więcej szczegółów (https://www.cbcew.org.uk/pope-lords-prayer-25-march/)
https://www.cbcew.org.uk/home/our-work/health-social-care/coronavirus-guidelines/live-catholicmass-online/

** Msze św. katolickie na żywo on-line
-----------------------------------------------------------Pomimo, że nie możemy zbierać się na Eucharystię w naszych kościołach, wielu kapłanów i biskupów
transmituje na żywo sprawowane przez siebie Msze św. online.
Więcej szczegółów (https://www.cbcew.org.uk/home/our-work/health-social-care/coronavirusguidelines/live-catholic-mass-online/)
https://www.cbcew.org.uk/series/reading-matthew-in-lent/

** Czytania wg św. Mateusza na Wielki Post
-----------------------------------------------------------„Czytania wg św. Mateusza na Wielki Post” to seria prostych podcastów (publikacji dźwiękowej) na
okres Wielkiego Postu zawierające codzienne czytania z Ewangelii wg św. Mateusza od Środy
Popielcowej do Poniedziałku Wielkanocnego. Będziemy publikować czytania w dni powszednie od
poniedziałku do piątku.
Więcej szczegółów (https://www.cbcew.org.uk/series/reading-matthew-in-lent/)
============================================================
Media społecznościowe:
* ** Facebook (https://www.facebook.com/cbcew)
* ** Twitter (https://twitter.com/catholicEW)
* ** Instagram (https://www.instagram.com/catholicchurch/)
* ** SoundCloud (https://soundcloud.com/catholicchurch)
* ** YouTube (https://www.youtube.com/user/cathcommsnet)
Dane kontaktowe:
* 39 Eccleston Square, London, SW1V 1BX
* ** cbcew.org.uk (https://www.cbcew.org.uk)
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Przydatne linki:
* ** Wiadomości (https://www.cbcew.org.uk/home/news-and-media/news/)
* ** Książka adresowa (http://directory.cbcew.org.uk/)
* ** Ochrona dzieci i młodzieży (https://www.csas.uk.net/)
* ** Praktyki (http://faithinpolitics.org.uk/)
* ** Flickr (https://www.flickr.com/photos/catholicism)
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