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

14 LIPCA 2019
XV NIEDZIELA ZWYKŁA
Rok C
2274
14-VII-2019
08:30 Śp. Jadwiga Krzywochlawy.
10:00 O bł. Boże i opiekę MB Kozielskiej dla Izabelli (8. r. ur.).
Śp. Jan Siemaszko; za zmarłych z rodziny; śp. Julia i Jan
XV Niedziela zw. 12:00 Iczkiewicz; za zmarłych z rodzin: Pryglów i Boderów; śp.
Danuta Wiśniewska; śp. Stefan i Stanisława Trepak; śp.
Janina Starzyk; śp. Zofia Adamska.
HESTON
15:00 Śp. Maria Drozd (greg. 07/30).
Dziękczynna z prośbą o bł. Boże i opiekę MB Kozielskiej dla
18:00
członków IPAK’u HAMMERSMITH (z ok. zakończenia roku).
15-VII-2019
10:00 Śp. Maria Drozd (greg. 08/30).
Poniedziałek
19:00 O bł. Boże, potrzebne łaski, opiekę MB Kozielskiej dla Marii.
16-VII-2019
10:00 Śp. Maria Drozd (greg. 09/30).
Dziękczynna z prośbą o łaski dla Małgorzaty i Piotra
Wtorek
19:00 (ok. r. śl.), z prośbą o bł. Boże dla całej rodziny.
17-VII-2019
10:00 Śp. Maria Drozd (greg. 10/30).
Środa
19:00 O bł. Boże dla diakona Konrada.
18-VII-2019
10:00 Śp. Maria Drozd (greg. 11/30).
Czwartek
19:00 O zbawienie wieczne dla dusz w czyśćcu cierpiących.
19-VII-2019
10:00 Śp. Janusz Sikorski.
Piątek
19:00 Śp. Maria Drozd (greg. 12/30).
Dziękczynna za 10 lat małżeństwa Urszuli i Xaviera
20-VII-2019
10:00
z prośbą o bł. Boże i łaski dla całej rodziny.
1. O bł. Boże i opiekę MB Kozielskiej dla członków Margaretki.
Sobota
18:00
2. Śp. Maria Drozd (greg. 13/30).
21-VII-2019
08:30 Śp. Stefan i Józefa Polit; za zmarłych z rodzin.
Za poległych i zmarłych żołnierzy 2. Korpusu Wojska
10:00 Polskiego - z int. Instytutu Pamięci Narodowej.
XVI Niedziela zw. 12:00 O potrzebne łaski, bł. Boże i opiekę MB Kozielskiej dla
Beaty i Pawła oraz ich dzieci (z ok. r. śl.).
HESTON
15:00 Śp. Maria Drozd (greg. 14/30).
18:00 O bł. Boże dla Eweliny i Valentina (na nowej drodze) - z int. mamy.
CZYTANIA, 14.07.19: 1. Pwt 30, 10-14 Prawo Boże nie przekracza ludzkich możliwości;
Ps 69: Ożyje serce szukających Boga; 2. Kol 1, 15-20 Wszystko zostało stworzone
przez Chrystusa i dla Niego; 3. Łk 10, 25-37 Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie.
LEKTORZY: 20/07/19, 18:00 – E. Papée; 21/06/19, 08:30 – M. Stenzel; 10:00 – M. Kopeć;
12:00 [wolne]; 18:00 – K. Kowalczyk.
Kancelaria parafialna czynna tylko w soboty od 10:30 -12:30 (w tryb wakacyjny)

NIEDZIELA
14 LIPCA 2019
Homilia: Ks. Bronisław Gwiazda.
I I t a c a n a c e l a c e le c h a r y t a t y w n e i e w a n g e l iz a c y j n e .
09:30, kaplica MB: Godzinki ku do Niepokalanego Poczęcia NMP.
11:30, kaplica MB: Różaniec Kół Różańcowych (prowadzi Róża II).
17:30, kościół: Nabożeństwo eucharystyczne z nieszporami.
PONIEDZIAŁEK
15 LIPCA 2019
20:00, kawiarnia: Spotkanie MSJ.
WTOREK
16 LIPCA 2019
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
17 LIPCA 2019
19:30, kościół: Nabożeństwo do MB Kozielskiej.
CZWARTEK
18 LIPCA 2019
10:00-12:00, sala św. Józefa: „Złote Rybki” czyli spotkanie mam i małych dzieci.
18:30, kaplica MB: Różaniec w intencji kapłanów.
19:30-21:00, kaplica MB: prywatna adoracja Najśw. Sakramentu.
PIĄTEK
19 LIPCA 2019
10:30, kaplica BMił.: Koronka do Miłosierdzia Bożego.
19:00, kawiarnia: Grupa Wielbienia.
SOBOTA
20 LIPCA 2019
10:30 – 12:30: godziny otwarcia kancelarii (tryb wakacyjny).
17:00, kaplica MB: Katecheza Chrzcielna
NIEDZIELA
21 LIPCA 2019
Homilia: Ks. Marek Reczek.
09:30, kaplica MB: Godzinki ku do Niepokalanego Poczęcia NMP.
10:00, kościół: Msza i odsłonięcie tablicy IPN, poświęconej 2. KP Londyn.
11:30, kaplica MB: Różaniec Kół Różańcowych (prowadzi Róża III).
17:30, kościół: Nabożeństwo eucharystyczne z nieszporami.
23, 25 i 30.07.19, 10:00-12:00, sala św. Józefa: „Złote Rybki” czyli spotkanie mam i małych dzieci
24 i 31.07.19, 19:00, kaplica MB: Msza i Nabożeństwo do MB Kozielskiej
25.07.19, 18:30, kaplica MB: Różanic w intencji misji (Grupa Misyjna)
25.07.19, 19:30, kaplica MB: Adoracja Najśw. Sakramentu
26.07.19, 10:30, kaplica BMił.: Koronka do Bożego Miłosierdzia
26.07.19, 20:00, kaplica MB: Modlitwa za rodziny Grupy "Family Prayer"
28.07.19, kościół: II taca na fundusz remontowy kościoła.
RÓŻE RÓŻAŃCOWE – w ubiegłą niedzielę odbyło się spotkanie dla członków Kół
Różańcowych z wspólną modlitwą i rozdaniem grafików różańcowych na miesiące
od czerwca-grudnia 2019. Niestety, kiepsko wypadła frekwencja spotkania! Mamy
nadzieję, że nie jest to efekt zastoju i faktycznej kondycji Kół i całego
Stowarzyszenia Różańcowego. Na wszelki wypadek przypominamy, że
przynależność do Róży jest dobrowolna i jeżeli ktoś nie ma możliwości
zrealizowania zobowiązań różańcowych lub się rozmyślił, wystarczy jedynie zgłosić

to zelatorowi Koła. Przypominamy też, że grafiki są dostępne na stronie parafialnej:
https://bobola.church/pl/wspólnoty/stowarzyszenie-żywego-różańca.
ANDRZEJOWA KSIEGA PRÓŚB – przypominamy, że na stoliku, przy pomniku
Sybiraczki (pod witrażem gen. Wł. Andersa) dostępna jest Księga Próśb do św.
Andrzeja Boboli. Można do niej wpisywać swoje intencje. Będziemy je odczytywać
podczas nabożeństw ku czci św. Andrzeja Boboli (każdy pierwszy wtorek miesiąca).
ODSŁONIĘCIE TABLICY – za tydzień, 21/07/2019 zapraszamy na Mszę i odsłonięcie
tablicy poświęconej Żołnierzom 2 Korpusu Polskiego z okazji 76. Rocznicy jego utworzenia.
PROGRAM: godz. 10:00 – Msza św. „w intencji Żołnierzy 2. Korpusu Polskiego”; godz.
11:00 odsłonięcie i poświęcenie tablicy memoriałowej w naszym kościele; godz. 11:15 –
przemarsz do POSKu; godz. 12:00 – otwarcie wystawy „Dzieje Korpusu …inaczej” w Galerii
POSKu (wystawa otwarta będzie do 01/08/2019). Uroczystość zainicjowana została
i zrealizowana przez Instytut Pamięci Narodowej, pod patronatem Ambasady RP
w Londynie, TVP Polonia i Związku Karpatczyków 3 DSK.
KANCELARIA NA WAKACJACH – przypominamy, że do 7 września br. Kancelaria
pracuje w trybie wakacyjnym (tylko w soboty, w godz. od 10:30 – 12:30). Prosimy, aby
uwzględniać tą informację, a w sprawach pilnych kontaktować się z duszpasterzem
dyżurującym (lipiec: ks. Marek; sierpień: ks. Maciej). Przypominamy także, iż do końca
30 września 2019 wstrzymane są wpisy i rejestracja nowych parafian (inwentaryzacja
kartoteki parafialnej).
TROSKA O DOM BOŻY – przed nami lata, a z nim możliwe upały i wakacyjne
rozleniwienie i spowolniona wrażliwość na otoczenie. Bywa, że z takim nastawieniem
przekraczamy także próg świątyni. Odpowiadając na dyskretne sugestie wielu
parafian odnośnie zachowania w kościele, publikujemy poniżej kilka próśb. W obliczu
Bożego majestatu każdy jest jakoś niedoskonały, ale warto przemyśleć poniższe
sugestie, na większą chwałę Boga, ludzki pożytek a także dla osobistego wzrostu:
- starajmy się nie wędrować po kościele z dziećmi w czasie trwania Eucharystii;
- za zachowanie dzieci odpowiadają rodzice – „malusińskich” uczyć należytego
zachowania w kościele, gdyż jest domem Bożym i zasadniczo różni się od podwórka.
Jeżeli dziecko ma „trudny czas”, płacze lub dokazuje, spróbujmy - nie czekając na
reakcje otoczenia – iść z nim do sali św. Józefa (to ta duża sala ta za głównym
ołtarzem), gdzie łatwiej tłumaczyć, nakarmić czy przewinąć malca. Jeżeli z uwagi na
dzieci musimy w trakcie Mszy Św. przebywać bezpośrednio przed kościołem to
pozostańmy w modlitewnym skupieniu;
- dokarmianie lub zabawianie dziecka (np. chrupkami lub chips’ami) nie powinno się
odbywać w głównej nawie kościoła ani kaplicy MB. W tym celu prosimy o skorzystanie
z kawiarenki lub sali św. Józefa – oczywiści zostawiamy po sobie porządek;
- prosimy zatem, by uczyć dzieci szacunku dla rzeczy i miejsc poświęconych Bogu.
Pismo św., książeczki i śpiewniki znajdujące się w ławkach są poświęcone
i przeznaczone dla osób modlących się. To ma być pomoc w modlitwie lub
w Liturgii, a nie zastępczy przedmiot do zabawy.
- prosimy także, by wyłączyć komórkę (lub ją ściszyć) - często jej dyskretne dźwięki
lub dzwonienie to powód do rozproszeń (UWAGA: ta prośba nie dotyczy osób
będących pod ostrym dyżurze tj. lekarze, policjanci, straż itp.).
- prosimy również, by do kościoła nie wchodzić z gumą do żucia; by nie przyklejać jej pod
ławką czy w klęczniku; by nie wyrzucać jej przy wejściu lub przedsionku kościoła;
- przychodząc do kościoła pamiętajmy o stroju właściwym i godnym dla tego miejsca.
Unikamy odkrytych ramion i dekoltów, różnego rodzaju obcisłych i prześwitujących
ubrań a także przykrótkich spodni, spódnic czy szortów. W tym punkcie powinna nam
przyświecać zasada: MÓJ STRÓJ MÓWI O MNIE I O MOJEJ WIERZE.

REMONT – nawiązując do ogłoszenia z ubiegłej niedzieli o zakończeniu prac
remontowych dachu nad salą św. Józefa i zakrystią, podajemy kilka słów
podsumowania. Prace rozpoczęto 23 kwietnia br. montażem rusztowania i zadaszenia
nad całą powietrznią obydwóch dachów. Drugim etapem była rozbiórka starego świetlika
i montaż aluminiowo-szklanej konstrukcji nowego. Trzeci etap zaplanowanych prac
związany był ze zdjęciem i utylizacją betonowych dachówek, izolacji, rynien i śmieci
nagromadzonych przez ostatnie 30 lat. Oceniono stan zachowania łat i drewna.
Wymieniono zniszczone lub zbutwiałe deski oraz zaimpregnowano całość stolarki.
Kolejnym krokiem było położenie nowego pokrycia dachowego - otrzymaliśmy
pozwolenie na naturalny łupek kamienny, dzięki czemu ujednolicona została cała bryła
budynku z dachem kościoła. Na zakończenie wykonano okucia dachowe i orynnowanie.
Przy okazji tych remontów usunięto wadliwie zainstalowany flashing na dachu głównym
(narożnik południowej ściany kościoła). Naprawiona została też duża usterka w rynnie
pomiędzy kaplicą a kościołem. W efekcie końcowym etap I wyniósł £18,056.60, etap II
kosztował £23,575.50, a etap III (z materiałem i dodatkowymi reperacjami) £88,032.00.
W sumie inwestycja zamknięta została w kwocie £129,664.10. Na chwilę obecną
wypłacone zostało 62% należności, pozostało nam jeszcze £49,607.50. Fundusze na
ten remont pochodzą z darowizn od organizacji (dziękujemy jeszcze raz Zarządowi
Fundacji SPK za hojne wsparcie £25,000.00), osób indywidualnych, oszczędności z lat
ubiegłych, składek i comiesięcznych II tac na fundusz remontowy (ps. od października
2018 - czerwca 2019 zebraliśmy £4,420.11:-)
Podsumowując, nie pozostaje nam nic innego, jak tylko śpiewać „Te Deum”, by
podziękować Bogu - za opiekę, wykonawcom - za pracę i wszystkim ofiarodawcom
- za finansowe wsparcie, pomoc, modlitwę i dobre słowo.
PODZIĘKOWANIA – „Bóg zapłać” za modlitwę w intencjach parafii i bezinteresowną
pomoc. Słowa wdzięczności kierujemy na ręce: Jerzego S. – za wyczyszczenie
posadzki w kawiarni i na zewnątrz kawiarni; Mariuszowi Z. i Andrzejowi Z. za prace
elektryczne. Przypominamy, że wszystkich naszych dobroczyńców, parafię,
parafian oraz Ofiarodawców polecamy Bożej opatrzności w środowe
wieczory podczas modlitwy przed obrazem Pani Kozielskiej.
Ofiary z niedzieli 07.07.2019:

Gift Aid
Taca niedzielna
Kawiarnia
GN i cele charytatywne
Ofiary kancelaryjne

£ 2024.70

£ 737.70
£ 915.13 (Heston £ 157.40)
£ 104.40
£ 84.47
£ 183.00

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
MODLITWA WIERNYCH: J. Dancewicz (14/07); A. Wodzińska (21/07); M. Kicka (28/07); M.
Nalewajko (04/08); M. Kopeć (11/08); M. Krysiak (14/8); E. Rzepińska (15/08); P. Butryn (18/08); J.
Fąfara (25/08); I. Zaki (01/09); A. Suchcitz (08/09); A. Aleksandrowicz (15/09); M. Kopeć (22/09).
Duszpasterze: ks. Marek Reczek, proboszcz – dyżur w lipcu; ks. Maciej Michałek, wikariusz;
Kancelaria (tryb wakacyjny): czynna w okresie wakacyjnym tylko w soboty,
w godz. 10:30 – 12:30, tel.: 020 8743 8848.
Adres: 1 Leysfield Rd, W12 9JF, http://bobola.church, email: church@stbobola.co.uk

