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

09 GRUDZIEŃ 2018
II NIEDZIELA ADEWENTU
Rok C
2243
09-XII-18
08:30 Śp. Henryk Kozłowski.
1. O bł. Boże dla Marysi (7. r. ur.) oraz dla Olusia (9. r. ur.)
10:00 - z int. rodziców.
II NIEDZIELA
2. O bł. Boże i łaski dla Rayana (z ok. ur.) - z int. rodziców.
ADWENTU
12:00 Śp. Teodor i Maria Szczęsny.
HESTON
15:00 Śp. Czesława i Władysław Grona.
O bł. Boże i zdrowie dla Roberta (17. r. ur.) - z int.
18:00 rodziców
i siostry.
10-XII-2018
10:00 Śp. Antoni Żółtkiewicz (8. r. śm.).
Pogrzeb
11:00 Śp. Adam Maliszewski.
Śp. Zofia, Jan, Janina, Franciszek i Michał oraz
Poniedziałek
19:00 Stanisława Gromek.
11-XII-2018
10:00 Śp. Antoni Żółtkiewicz (8. r. śm.).
Wtorek
19:00 Za zmarłych parafian polecanych w wypominkach.
Za wstawiennictwem MB Kozielskiej, o dary Ducha Św., bł.
12-XII-2018
10:00 Boże i zdrowie dla Bogumiły Pluta (z ok. ur.).
1. Śp. Leonarda, Zofia i Cyprian.
Środa
19:00 2. O bł. Boże opiekę MB Kozielskiej dla Emilii, Agaty, Natlii i Zofii.
Śp. Józef, Wanda i Karol Tunikowscy; za zmarłych z rodziny
13-XII-2018
10:00 Tunikowskich.
Pogrzeb
11:00 Śp. Bohdan Sheridan.
Czwartek
19:00 O zbawienie wieczne dla dusz w czyśćcu cierpiących
14-XII-2018
10:00 Śp. Jan Suchcitz (4. r. śm.).
Piątek
19:00 O bł. Boże i łaski dla członków i sympatyków ADŚ.
15-XII-2018
10:00 Śp. Aleksander, Wiesław i Wiesława Makowscy.
Sobota
1. Za zmarłych z rodziny Kleszko i Klepackich.
18:00 2. Za zmarłych parafian polecanych w wypominkach.
Śp. Zofia i Wojciech, Marysia i Jan Smoła; za zmarłych z
16-XII-18
08:30 ich rodzin.
III NIEDZIELA 10:00 Śp. Halina i Stefan Steckiw.
1. Dziękczynna z prośbą o bł. Boże dla Parafii (z ok. 6. r.
ADWENTU
konsekracji kościoła).
12:00 2. O bł. Boże dla żyjących oraz za poległych i zmarłych
członków Związku Byłych Żołnierzy Samodzielnej
Brygady Strzelców Karpackich (z ok r. obrony Tobruku).
Dziękczynna
z prośba o bł. Boże, zdrowie i opiekę MB
HESTON
15:00 Kozielskiej dla Weroniki (z ok. 1. r. ur.) - z int. rodziców.
18:00 Śp. ELżbieta Grygorczuk.
Ks. Cezary (od 01/11/2018) odprawia Msze św. za śp. Józefa Bachorza.

NIEDZIELA
09 GRUDNIA 2018
09:00-15:30, 09:30, kaplica MB:. Godzinki do Niepokalanego Poczęcia NMP
10:00, kościół: Dyżur liturgiczny – Schola Światło.
11:30, kaplica MB: Różaniec Kół Różańcowych (prowadzi Róża II).
17:30, kościół: Nabożeństwo niedzielne - Godzinki do Niepokalanego Poczęcia NMP.
WTOREK
11 GRUDNIA 2018
10:00-12:00, sala św. Józefa: „Złote Rybki” czyli spotkanie mam i małych dzieci.
20:00, salka (Basement, 18 Greenside Road, W12): Spotkanie polskiej grupy AA.
ŚRODA
12 GRUDNIA 2018
18:30-20:00, sala św. Józefa: Spotkanie Scholi ŚWIATŁO

19:30, kaplica MB: Nabożeństwo do MB Kozielskiej.

CZWARTEK
13 GRUDNIA 2018
10:00-12:00, sala św. Józefa: „Złote Rybki” czyli spotkanie mam/opiekunów i małych dzieci.
18:30, kaplica MB: Różaniec w intencji misji (Grupa Misyjna).
PIĄTEK
14 GRUDNIA 2018
18:00, kościół: spotkanie dla ministrantów (Grupa II).
18:30, kaplica MB: Koronka do 7. Boleści MB, Msza i konferencja dl ADŚ.
20:00, kawiarnia: Spotkanie Grupy Wielbienia.
SOBOTA
15 GRUDNIA
16:00: Katecheza do I Komunii dla dzieci (kościół) i ich rodziców (sala św. Józefa).
NIEDZIELA
16 GRUDNIA 2018
HOMILIA: ks. Prał. Stefan Wylężek, Rektor PCM
09:00-15:30, 09:30, kaplica MB:. Godzinki do Niepokalanego Poczęcia NMP
10:00, kościół: Dyżur liturgiczny – SPO im. M. Reja.
12:00, kościół: Msza dziękczynna (z okazji 6 r. konsekracji kościoła). Po niej ceremonia
wręczenia Medali Zasługi Bobolana i Krzyży PCM.
11:30, kaplica MB: Różaniec Kół Różańcowych (prowadzi Róża III).
17:30, kościół: Nabożeństwo niedzielne - Godzinki do Niepokalanego Poczęcia NMP.
KAZANIE Fr Andrew Ebrahim – dzisiejsze kazanie w naszej parafii głosi fr. Andrew
Ebrahim SDB. Po Mszy prowadzona jest dobrowolna zbiórka ofiar na pomoc dzieciom
ze szkoły St John Bosco College na Battersea. Fr. Andrew chce zabrać do Kalkuty
kilkunastu swoich uczniów w ramach programu edukacyjnego. Zachęcamy do
adwentowej jałmużny.
PROMOCJA MINISTRANCKA – dzisiaj, na Mszy o 18:00 nasi Ministranci przeżywać
będą uroczystość odnowienia postanowień ministranckich i przyjęcia nowych
kandydatów. Prosimy o modlitwę zarówno w intencji ministrantów, jak i ich rodziców.
ADWENT – rozpoczęliśmy drugi tydzień Adwentu. Zachęcamy, by włączyć się w tradycję
adwentowego czuwania, praktykowania uczynków pokutnych, żarliwszej modlitwy,
przygotowania i przeżycia spowiedzi adwentowej (do 23 grudnia służymy na godzinę
przed każdą Mszą), a także uczestniczenia w RORATACH (codziennie o 19.00, a w
soboty o 10.00 rano). Msze roratnią rozpoczyna procesja światła, na którą zapraszamy
rodziców z małymi dziećmi. Przypominamy też, że codziennie wieczorem głoszone są
kazania. Przy okazji dziękujemy baaardzo o. Norbertowi Oczkowskiemu OP za
przygotowanie i wygłoszenie tegorocznych rekolekcji adwentowych.
ROCZNICA KONSEKRACJI – za tydzień zapraszamy do modlitwy dziękczynnej,
której tytułem jest 6. rocznica konsekracji naszego kościoła (dla przypomnienia:

dokonał jej abp Józef Michalik, ówczesny Przewodniczący Episkopatu Polski).
Zachęcamy, by w modlitwie wspomnieć o tych, którzy go kupili, wyremontowali,
wyposażali i utrzymywali przez ponad pół wieku jego historii, a także za wszystkich,
którzy obecnie dbają o jego piękno i znaczenie. Podkreślając to wydarzenie co
roku - od 2012 - wręczane są Ordery Zasługi dla Kościoła św. Andrzeja Boboli
„BOBOLANA. W tym roku Kapituła Orderu przyznała 7 nowych wyróżnień, a
ceremonia wręczenia odznaczeń przewidziana została na niedzielę 16 grudnia, po
Mszy o 12ej: Janina Baranowska, Piotr Best, s. Bogna, Krystyna Kozłowska i
Marysia Stenzel. W kategorii organizacje: 9 Drużyna Harcerek "San" i Sekcja
Charytatywna. Wszystkim wyróżnionym gratulujemy i życzymy dalszej owocnej
współpracy dla parafii. Dla upamiętnienia tej rocznicy wręczonych zostanie 37
Krzyży PCM. Gościem specjalnym będzie ks. Prał. Stefan Wylężek, Rektor PCM.
TRANSPORT CHOINEK – w najbliższy poniedziałek (10/12/2018), we wczesnych
godzinach porannych ma dotrzeć do nas transport z choinkami. Ze względu na
rozmiar największego drzewka potrzebna jest pomoc kilku mężczyzn. Jeżeli
któryś z obecnych tu panów pracuje w poniedziałek w niedalekiej odległości od
naszego kościoła, prosimy o pomoc w rozładunku. Ponieważ dokładną godzinę
transportu będziemy znać dopiero po dokonaniu załadunku (w niedzielę wieczorem),
prosimy o pozostawienie w zakrystii namiarów na siebie i numeru telefonu – chodzi o
przekazanie informacji o godzinie rozładunku. Dziękujemy!
STROJENIE KOSCIOŁA – rodzice Scholi ŚWIATŁO w najbliższą środę (12/12, po Mszy
wieczorowej) będą dekorować kościół. Dziękujemy za tę pracę i wykonane ozdoby.
ODWIEDZINY CHORYCH – jak co roku przed świętami pragniemy odwiedzić
w domach parafian, którzy o własnych siłach już nie mogą dotrzeć do kościoła.
Krewnych lub przyjaciół prosimy o zapisanie chorego w zakrystii (imię, nazwisko, adres
i telefon). Godziny wizyt ustalane będą indywidualnie z chorymi lub ich rodzinami.
SPOTKANIE DLA CHORYCH I SENIORÓW PARAFII - zapraszamy na Mszę
i spotkanie opłatkowe w sobotę, 22.12.2018 r. Zaczynamy o 12.00 w kościele, a po
Mszy wspólny opłatek i poczęstunek. Zaproszenie kierowane jest w pierwszej
kolejności do naszych parafian, a w miarę wolnych miejsc, przyjmujemy gości
z parafii sąsiednich. Ze względów logistycznych prosimy o wcześniejsze wpisanie
się na listę (dostępna jest w zakrystii lub kancelarii). Wpisowe 5.00 GBP –
pozostałe koszty pokrywa Parafia.
KOLĘDA / WIZYTA DUSZPASTERSKA – tegoroczne spotkania i modlitwa
w waszych domach rozpocznie się już w Adwencie! To oznacza, że osoby / rodziny,
które zaproszą do siebie w najbliższym czasie, nie muszą czekać – jak do tej pory do Nowego Roku (2019). Zachęcamy zatem do składania karty kolędowych, które
realizowane będą wg daty zgłoszeń. Karty wyłożone zostały na stolikach pod
chórem. W tym roku ks. Maciej wyrusza z wizytą duszpasterską.
KOPERTY GA na 2019 – były rozdawane przez ostatnie dwa tygodnie. Można je teraz
odebrać z kancelarii lub u referentów GA. Przypominamy, że tegoroczne koperty są
w kolorze różowym, a nieaktywne numery z ostatniego roku finansowego zostały
przekazane nowym członkom GA. Żółte koperty wyłożone z tyłu kościoła są jednorazowe.
ZBIÓRKA PACZEK ZAKOŃCZONA – dziękujemy osobom, które włączyły się
w świąteczną zbiórkę dla dzieci z ubogich i wielodzietnych rodzin oraz dla osób
bezdomnych. Udało nam się zebrać ponad 150 paczek!
OGŁOSZENIA ŚWIĄTECZNE:
1. KONCERT BOZONARODZENIOWY – Schola ŚWATŁO zaprasza na koncert
bożonarodzeniowy pr. „Niepodległa na święta czyli scholowy koncert kolęd pt.

Historia pisana nutkami”, który odbędzie się w niedzielę 16/12/2018, po Mszy
wieczorowej, o 19:00.
2. KANCELARIA – przerwa świąteczna od ◦od 17/12/2018 – 05/01/2019. Osoby, które mają
sprawy do załatwienia proszone są o uwzględnienie tego faktu w swoich terminarzach.
3. KAWIARNIA – będzie nieczynna od 23/12/2018 – 06/01/2019. W tym samym
czasie nieczynny będzie SKLEPIK parafialny.
4. SPOWIEDŹ – będzie trwała do 23 grudnia. Przypominamy, ze można z niej
skorzystać (1) w tygodniu na godzinę przed każdą Mszą Św., a (2) w niedziele na
miarę dostępności spowiadających - podczas Mszy Św., (3) w HESTON
zapraszamy 16/12/2018. Prosimy jednak, aby nie odkładać spowiedzi
przedświątecznej na ostatnie dni przed świętami.
5. MSZE W OKRESIE ŚWIĄTECZNYM: 24/12: 22:00 (Pasterka) i o północy
(Pasterka); 25/12: 8:30, 10:00, 12:00 i 15:00 (Heston) i 18:00 (spacerowa); 26/12:
8:30, 10:00 i 12:00; 31/12: Msza św. i nabożeństwo na zakończenie Starego Roku
2018 o 18:00.
KLUB BRYDŻOWY – serdecznie zaprasza miłośników rozgrywek brydżowych do
wspólnych spotkań. Potyczki intelektualne odbywają się we wtorki i środy, od 11:00,
w salce (basement, 18 Greenside Road, W12 9JG). Informacje szczegółowe:
020 8992 7692 (Józef).
PODZIĘKOWANIA – Bóg zapłać wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób
przyczynili się dla dobra naszej wspólnoty i parafii. Zapraszamy w środowy wieczór
przed obraz Pani Kozielskiej, gdzie polecamy całą parafię, parafian oraz
Ofiarodawców i Dobroczyńców
Ofiary z niedzieli 02.12.2018:

Gift Aid
Taca niedzielna
Kawiarnia
Gość Niedzielny
Ofiara na kościół
Kolumbarium

£ 3,240.35

£ 821.90
£ 1,101.21 (Heston £ 153.85)
£ 247.24
£ 110.00
£ 60.00
£ 900.00

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, 09.12.18: 1. Ba 5, 1-9 W drodze do nowego Jeruzalem; 2. Ps 126: Pan Bóg uczynił
wielkie rzeczy dla nas; 3. Flp 1, 4-6. 8-11 Bądźcie czyści i bez zarzutu na dzień Chrystusa; 4. Łk
3, 1-6 Wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże.
MODLITWA WIERNYCH: I. Zaki (09.12); A. Pluta (16.12); E. Papèe (23.12 i 06.01); I. Macałka

(25.12); M. Krysiak (26.12 i 01.01); P.B. Wiśniewski (30.12); M. Nalewajko (13.01).
LEKTORZY: 15/12/18, 18:00 – A. Aleksandrowicz; 16/12/18, 08:30 – J. Andrysiak;
10:00 – SPO im. M. Reja; 12:00 – IPAK; 18:00 – [wolne].
Oprac.: ks. M. Reczek

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

