POLSKA PARAFIA
ŚWIĘTEGO ANDRZEJA BOBOLI
POLISH CATHOLIC MISSION
LPCM HAMMERSMITH PARISH - Charity No 1119423

17 LUTY 2019

VI NIEDZIELA ZW.
Rok C
2253
Dziękczynna z prośbą o bł. Boże i dary Ducha Św. dla
17-II-2019
08:30 Zuzanny Kicka (17. r. ur.) - z int. rodziców i siostry.
10:00 Dziękczynna z prośbą o bł. Boże dla Jadwigi (77. r. ur.).
VI Niedziela zw. 12:00 O bł. Boże i zdrowie dla Julii (1. r. ur.)
oraz dla Juliana (40. r. ur.).
HESTON
15:00 Śp. Stanisław Sieradzki (13. r. śm.) - z int. córki z rodziną.
18:00 Śp. Józef Powęska.
18-II-2019
10:00 W intencji Bogu wiadomej.
Poniedziałek 19:00 Śp. Mieczysław Greś; śp. Bronisława i Konstanty.
Dziękczynna za łaski wyproszone za przyczyną MB
19-II-2019
10:00 Kozielskiej z prośbą o dalsze orędownictwo.
Wtorek
19:00 Śp. Jan Trojanek.
20-II-2019
10:00 Intencja wolna
Środa
19:00 Śp. Józef Zmyślony (4. r. śm.) - z int. córki z mężem.
21-II-2019
10:00 Śp. Maria Jaczynowska (11. r. śm.).
Czwartek
19:00 O zbawienie wieczne dla dusz w czyśćcu cierpiących.
22-II-2019
10:00 Śp. Stanisława Paszkowska (40. r. śm.).
Piątek
19:00 O bł. Boże i opiekę MB Kozielskiej dla Kasi (z ok. 50. r. ur.).
23-II-2019
10:00 Śp. Betty i Paweł Baszczewscy.
Sobota
18:00 Śp. Jan Skowroński (24. r. śm.) - z int. córek z rodzinami.
Śp. Jerzy Zbigniew Dulęba (r. śm.); śp. Apolonia; za
24-II-2019
08:30 zmarłych z rodzin Dulębów, Walczyńskich, Kosteckich
i Jahodów.
Śp. Jan Paszkowski (30. r. śm.); śp. Leokadia
10:00 Paszkowska (4. r. śm.).
Śp. gen. Wladyslaw Anders, gen. Bronislaw Duch,
VII Niedziela zw.
gen. Stanisław Kopański; za poległych i zmarłych
12:00 żołnierzy 3DSK oraz o bł. Boże dla żyjących
Karpatczyków i ich rodzin.
HESTON
15:00 Śp. Teresa i Wiesław Krzywańscy.
O zdrowie, bł. Boże i opiekę MB Kozielskiej dla Agaty
18:00 Kusiak, Magdaleny Wójcik, Anny Twaróg, Elżbiety
Dyrlaga i Iwony Macałka (z ok. ur.).
1. Do 14.02-15.03.2019: poza parafią ks. Zygmunt Zapaśnik odprawia Msze św. za
Śp. Antonina i Władysław Knap; Śp. Władysław i Józefa Gadomski.
2. Od 10.02.2019: poza parafią (Polska) ks. Bronisław Gwiazda będzie odprawiał
Msze św. za Śp. Stanisław Birecki (gregorianka).

NIEDZIELA
17 LUTEGO 2019
HOMILIA: Ks. Przemysław Król.
09:00-15:30, 09:30, kaplica MB:. Godzinki do Niepokalanego Poczęcia NMP.
11:30, kaplica MB: Różaniec Kół Różańcowych (prowadzi Róża III).
17:30, kościół: Nabożeństwo eucharystyczne - Nieszpory.
PONIEDZIAŁEK
18 LUTEGO 2019
20:00, sala Św. Józefa: Spotkanie Mężczyzn św. Józefa.
WTOREK
19 LUTEGO 2019
10:00-12:00, sala św. Józefa: „Złote Rybki” czyli spotkanie mam i małych dzieci.
20:00, kawiarnia: Spotkanie OEIKUMENE.
20:00, salka (Basement, 18 Greenside Road, W12): Spotkanie polskiej grupy AA.
ŚRODA
20 LUTEGO 2019
19:30, kaplica MB: Nabożeństwa do MB Kozielskiej.
CZWARTEK
21 LUTEGO 2019
10:00-12:00, sala św. Józefa: „Złote Rybki” czyli spotkanie mam i małych dzieci.
19:30, kaplica MB: Różaniec w intencji kapłanów.
19:30-21:00, kaplica MB: Adoracja Najśw. Sakramentu.
PIĄTEK
22 LUTEGO 2019
10:30, kaplica BMił.: Koronka do Bożego Miłosierdzia.
20:00, kaplica MB: Modlitwa za rodziny Grupy "Family Prayer".
20:00, kawiarnia: Grupa Wielbienia.
SOBOTA
23 LUTEGO 2019
14:00-16:00, kawiarnia (lub salka): Warsztaty śpiewu liturgicznego.
19:00, salka: Spotkanie SINGLI.
NIEDZIELA
24 LUTEGO 2019
HOMILIA: Ks. Maciej Michałek.
II taca na fundusz remontowy (wymiana dachu nad salą św. Józefa i zakrystią).
09:00-15:30, 09:30, kaplica MB:. Godzinki do Niepokalanego Poczęcia NMP.
11:30, kaplica MB: Różaniec Kół Różańcowych (prowadzi Róża IV).
17:30, kościół: Nabożeństwo eucharystyczne - Nieszpory.
18:00-20:30, kościół: Msza wielbieniowa
19-28.02.19: ks. Marek poza parafią (Ferie 2019)
26 i 27.02.19,10:00-12:00, sala św. Józefa: „Złote Rybki” czyli spotkanie mam/opiekunek i małych dzieci
26.02.19, 20:00, salka: Polska Grupa AA
27.2019, 19:00, kaplica MB: Msza i Nabożeństwo do MB Kozielskiej
27.02.19, 18:30-19:30, sala św. Józefa: Spotkanie Scholii ŚWIATŁO
28.02.19, 19:30, kaplica MB: Adoracja Najśw. Sakramentu
28.02.19, 18:30, kaplica MB: Różaniec w intencji misji (Grupa Misyjna)
01.03.19, kościół: Msza i nabożeństwo do NSPJ
02-03.03.19, od 09:00-19:00, kościół: Warsztaty 5. Kluczy
02.03.19, 19:00, kaplica MB: Nabożeństwo Fatimskie
02.03.19, 20:00-24:00, kawiarnia: Parafialna zabawa „Karnawał 2019”
RADIO BOBOLA – działające od 13.01.2019 r. w formie jux-box’u i w dalszym ciągu
pracuje w trybie testowym. Dokładamy starań, by wykorzystać 2019 rok na stworzenie
sprawnie działającego zespołu, wypracowanie charakteru Radia, wdrożenie

nowoczesnych rozwiązań technologicznych, programowych i operacyjnych. W
dalszym ciągu prosimy o wyrozumiałość:), dziękujemy za wszelkie dobro i modlitwę, a
także podpowiedzi – są bardzo pomocne i inspirujące. Stałym elementem ramówki
jest Msza Św. poranna (od poniedziałku do soboty o 10:00), a w niedzielę o 12:00.
Zapraszamy do słuchania „Książkę w odcinkach” – czytamy "Zapiski oficera Armii
Czerwonej" autorstwa Sergiusza Piaseckiego. Zapraszamy do współpracy osoby,
które mogłyby zająć się programowaniem ramówki (zadanie nie jest skomplikowane,
wymaga skupienia się na rzetelnym wykonaniu czynności zgodnie z instrukcją).
Potrzebny jest w zasadzie tylko własny komputer i podstawowe umiejętności jego
obsługi. Po uprzednim przygotowaniu zajmuje to ok 3,5h w tygodniu - w dowolnym
miejscu i w czasie do ustalenia). Odwiedź nas: http://radio.bobola.church
WARSZTATY LITURGICZNE - w sobotę, 23/02/2019, godz. 14:00-16:00,
w kawiarni. Zaproszenie kierowane jest w pierwszej kolejności do służby
liturgicznej naszej parafii (czyli Szafarze, Lektorzy, Ministranci, członkowie innych
wspólnot), ale także do tych wszystkich Parafian, którzy chcieliby poszerzyć swoje
umiejętności dotyczące śpiewu liturgicznego podczas Mszy Świętej. Szczegółowe
informacje: Agnieszka Pluta, tel.07910330942.
WARSZTATY „PIĘCIU KLUCZY” – 02-03/03/2019. Kolejna edycja zajęć
związanych z modlitwą o przyjęcie błogosławieństwa Bożego, wg propozycji Neala
Lozano. Spotkania prowadzą o. Norbert Oczkowski OP i członkowie Wspólnoty
JEROZLIMA z Poznania. Informacja i zapisy: Maria, 07877751289 oraz Beata,
07985608854. Opłaty: £20.00. Ilość miejsc: 100 osób.
ZABAWA KARNAWAŁOWA – zapraszamy do wzięcia udziału w planowanej na
sobotę 2 marca parafialnej zabawie karnawałowej (w kawiarni). Atrakcją będzie żywa
muzyka, grana przez zespół ELE-MENTY, konkursy tańca i strojów karnawałowych.
Będzie również konkurs nagradzany przez uczestników: „Szwedzki stół”, na który
przynosimy własne potrawy – zabawa polega na tym, że wygrywają twórcy tych
zakąsek, które znikną w pierwszej kolejności. Karnawałowe szaleństwo
zaplanowano od 20:00 – 24:00. Wstęp: £15.00 (dorośli) i £5.00 (dzieci). UWAGA:
obowiązuje rezerwacja miejsc: Agata, 07903138343.
PIELGRZYMKA - lista uczestników „UKRAINA. Kresy” jest już zamknięta. Zachęcamy
do zainteresowania się propozycją pielgrzymki LITWA – ŁTWA ESTONIA. Śladami
Jana Pawła II, która zaplanowana została na -3-07.06.2019. Organizatorem jest ks.
Bartosz Rajewski. W programie zwiedzania: Wilno i Ostra Brama, Agałona
i Sanktuariom MB Przewodniczki z Kwiatem, Ryga i Szawle oraz Góra Krzyży a także
Szydłowa i Sanktuarium MB w Rosieni. Koszt: £490.00 + bilet lotniczy. Na stolikach pod
chórem wyłożone zostały ulotki ze szczegółami pielgrzymki z numerem kontaktowym.
SZAFARZE – dwa lata temu rozpoczęło posługę 4 szafarzy, w ubiegłym roku dołączyło
kolejnych pięciu, a w tym roku dołączy jeszcze jeden kandydat. Obecność szafarzy w naszej
parafii skupia się głównie na posługiwaniu podczas Mszy Św. oraz adoracji i rozwoju kultu
eucharystycznego. W praktyce pomagają w rozdawaniu Komunii św. pod jedną bądź
dwoma postaciami. Zapraszamy na uroczystą liturgię posłania i błogosławieństwa szafarzy
w niedzielę (10 marca, o godz. 18:00). Polecamy wszystkich szafarzy modlitwie całej parafii.
ZAPISY DO PARAFII – chodzenie do kościoła nie zawsze oznacza automatyczną
przynależenie do parafii. Statut Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Wali definiuje, że
parafianinem staje się jednak osoba, która sama i dobrowolnie zgłosi do parafii siebie
(rodzinę), a także utrzymuję z nią związek przez udział w nabożeństwach,
organizowanych wydarzeniach duszpasterskich; dba o jej funkcjonowanie, materialne
i duchowe dobro. Osoby, które chcą uczestniczyć w życiu parafii zachęcamy zatem do
zgłoszenia siebie lub rodziny. UWAGA: po zmianach przepisów GDPR, które weszły w
życie 25 maja 2018 r. jesteśmy zobowiązania do ochrony danych i przetrzymywania
wszystkich zapisów przez jeden rok. Z tego samego powodu miejscem właściwym do
zapisu do parafii jest kancelaria

KOPERTY GA na 2019 – dziś po Mszach św. w kancelarii osoby, które – z różnych
względów – nie odebrały jeszcze kopert na rok 2019, będą mogły to uczynić.
Zachęcamy do przejścia na system GA jeszcze niezdeklarowanych parafian.
KANCELARAIA - przypominamy, że będzie NIECZYNNA od 18 - 23 Lutego 2019!
REMONTY – w przyszłą niedzielę zbierana będzie II taca na fundusz remontowy kościoła.
Tym razem zbieramy fundusze na remont dachu nad salą św. Józefa i zakrystią.
Z raportów wynika, że stan zachowania betonowych dachówek wymaga interwencji,
gdyż woda wnikając w ich strukturę, obciąża i nasącza drewnianą konstrukcje, co
w efekcie może doprowadzić do zawalenia się dachu. Obecne jest to powodem
z zaciekami na ścianach i suficie. Również stan zachowania kamieni zabezpieczających
gzymsy i okuć dekarskich nie jest zadowalający. Wymiany potrzebuje także szklanoplastikowy świetlik, który służąc przez ostatnie ćwierćwiecze jest już mocno wysłużony.
Jeszcze raz apelujemy do rodziców małych dzieci (zarówno tych na kościele, jak i tych
w sali św. Józefa) i prosimy o roztoczenie większej troski na swoimi pociechami.
KOLUMBARIUM - prosimy, żeby zapalać szklane znicze lub znicze w szklanej
obudowie, ale pod żadnym pozorem nie zostawiać bez zabezpieczenia tylko
zapalonych wkładów. Przestrzegamy również przed korzystaniem z plastikowych
zniczy pochodzących z wątpliwych źródeł. Apel ten podyktowany jest troską
o bezpieczeństwo i przestrzeżeniem przed groźbą pożaru w kolumbarium.
PODZIĘKOWANIA – dziękujemy za zaangażowanie i pracę, wykonaną w minionym
tygodniu. Bóg zapłać dla Huberta, Grzegorza, Mariusza i Jarka, Darka oraz Bogdana za
pracę przy drobnych reperacjach w kościele. Dziękujemy także p. Dorocie i wszystkim,
którzy osobistym zaangażowaniem, pracą lub modlitwa rozwijają duchowe i materialne
dobro naszej parafii. Bóg zapłać dla Pań z kawiarni! Zapraszamy Was na modlitwę przed
obrazem Pani Kozielskiej, u stóp którego prosimy Maryję o bł. Boże dla parafii, parafian
oraz Ofiarodawców i Dobroczyńców.
Ofiary z niedzieli 10.02.2019:

Gift Aid
Taca
Kawiarnia
Biuletyn + św. Antoni + inne
GN + Sklepik

£ 3,060.71

£ 1,532.05
£ 894,81 (Heston £ 131.05)
£ 178.14
£ 376.91
£ 78.80

Jeśli ktoś pragnąłby czekiem złożyć dobrowolną ofiarę na rzecz
parafii lub inny cel parafialny, prosimy go wypisać na:
P.C.M. HAMMERSMITH PARISH
Sort code 30-94-57
No. 00619171
CZYTANIA na 17.02.19: 1. Jr 17, 5-8 Błogosławiony, kto pokłada ufność w Bogu; 2. Ps 1:
Szczęśliwy człowiek, który ufa Panu; 3. 1 Kor 15, 12. 16-20 Zmartwychwstanie
Chrystusa podstawą naszej wiary; 4. Łk 6, 17.20-26 Błogosławieni ubodzy, biada bogaczom.
LEKTORZY: 16/02/19, 18:00 – I. Zaki; 17/02/19, 08:30 – [wolne]; 10:00 – J. Fąfara;
12:00 – A. Pluta; 18:00 – Grupa Wielbienia.
MODLITWA WIERNYCH: E. Rzepińska (17.02)
Duszpasterze: ks. Marek Reczek, proboszcz; ks. Maciej Michałek, wikariusz;
Kancelaria: czynna w poniedziałki, środy i soboty, w godz. od 10:30 – 12:00, oraz we
czwartki w godz. od 17:30-19:00; tel.: 020 8743 8848
Adres: 1 Leysfield Rd, W12 9JF, http://bobola.church, email: church@stbobola.co.uk

