- uczymy dzieci szacunku dla rzeczy i miejsc poświęconych Bogu – chodzi o Pismo św.,
książeczki i śpiewniki w ławkach. Mają być one pomocą w modlitwie lub w Liturgii,
a nie zastępczym przedmiotem do zabawy.
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).
KAWIARNIA i SKLEPIK – od 04.08-01.09.2019 (włącznie) nie będzie czynna. W tym
samym czasie sklepik parafialny będzie również nieczynny.
KANCELARIA W CZASIE WAKACJI – 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.
Przypominamy także, iż do końca 30 września 2019 wstrzymana jest rejestracja
nowych parafian (inwentaryzacja kartoteki parafialnej).
PROSIMY O KONTAKT z księdzem osobę używającą koperty Gift Aid o numerze 360.
UTRUDNIENIA PARKOWANIA – uprzedzamy o utrudnieniach na ulicy Greenside
Road. W okresie od 22 lipca do 1 września prowadzone tam będą roboty drogowe.
PODZIĘKOWANIA – „Bóg zapłać” za modlitwę w intencjach parafii i bezinteresowną
pomoc. Słowa wdzięczności kierujemy na ręce: Andrzeja i Jarka 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 11.08.2019:

Gift Aid
Taca niedzielna
II Taca na ewangelizację
Kwiaty AK
GN + biuletyn + św. Antoni

£ 2,229.36

£ 666.30
£ 747.91 (Heston £ 82.30)
£ 626.07
£ 20.00
£ 169.08

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, 4.08.19: 1. (Jr 38, 4-6. 8-10) … Niech umrze ten człowiek, bo
naprawdę obezwładnia on ręce żołnierzy, którzy pozostali w tym mieście,
i ręce całego ludu, gdy mówi do nich podobne słowa.; Ps 40: Panie, mój
Boże, pośpiesz mi z pomocą; 2. (Hb 12, 1-4) …biegnijmy wytrwale
w wyznaczonych nam zawodach; 3. (Łk 12, 49-53) Przyszedłem ogień rzucić
na ziemię i jakże pragnę, ażeby już zapłonął.
LEKTORZY: 24/08/19, 18:00 – E. Papee; 25/08/19, 08:30 – K. Kowalczyk; 10:00 –

J. Fąfara; 12:00 - P. B. Wiśniewski; 18:00 – M. Stenzel.
MODLITWA WIERNYCH; P. Butryn (18/08); J. Fąfara (25/08); I. Zaki (01/09); A. Suchcitz
(08/09); A. Aleksandrowicz (15/09); M. Kopeć (22/09), K. Kowalczyk (29.09).
Duszpasterze: ks. Marek Reczek, proboszcz; ks. Maciej Michałek, wikariusz – dyżur w sierpniu;
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

POLSKA PARAFIA
ŚWIĘTEGO ANDRZEJA BOBOLI
POLISH CATHOLIC MISSION
LPCM HAMMERSMITH PARISH - Charity No 1119423
18 SIERPNIA 2019
XX NIEDZIELA ZWYKŁA
Rok C
2279
18-VIII-2019
08:30 Śp. Helena Kołodziej (z ok. imienin).
10:00 Śp. Helena i Stanisław Pućkowscy.
XX Niedziela zw. 12:00 Śp. Jacek, Antonina i Kazimierz.
O Boże bł. dla Jerzego z okazji urodzin i imienin – z int.
HESTON
15:00 żony.
18:00 Śp. Zula Ula Summer.
19-VIII-2019
10:00 Śp. Rodzice Stanisław i Genowefa.
Poniedziałek
19:00 Dziekczynno-błagalna w intencji Jana i Bogumiły (40 r.śl.).
Śp. Piotr Pytel (miesiąc po śm.) oraz o pomoc Bożą dla
20-VIII-2019
10:00 rodziny.
Wtorek
19:00 Śp. Antoni Wałęsewicz.
Dziękczynna z prośbą o Boże bł. dla Dariusza i Krystyny
10:00 Wróblewskich.
21-VIII-2019
Środa
19:00 Śp. Ryszard Siwek (1 r.śm.).
Śp. Maria Dobson-Dobrzańska i Antoni Dobrzański – int.
10:00 fundacyjna.
22-VIIII-2019
Czwartek
19:00 W intencji Lilianny o szczęśliwy przebieg operacji.
23-VIII-2019
10:00 O Boże bł. i zdrowie dla Henryki Bongowskiej.
Piątek
19:00 O Boże bł. dla Asi i Marcina z okazji 3 r. ślubu.
24-VIII-2019
10:00 Śp. Zbigniew Choroszewski.
Dziękczynna z prośbą o Boże bł. i opiekę Maryi dla
Sobota
18:00 Dariusza i Agaty na nowej drodze życia.
25-VIII-2019
08:30 Śp. Witalis Hodun.
10:00 Śp. Peter Walker (2 r.śm.).
XXI Niedziela zw. 12:00 Dziękczynna w intencji Macieja za łaskę nawrócenia.
HESTON
15:00 wolna
18:00 Śp. Bogdan Kurzątkowski.

W środę dołączył do naszej wspólnoty ks. Michał Buraczewski,
studiujący filozofię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Witamy go i życzymy dobrze spędzonego czasu wśród Polonii
w Londynie!
Parafianom odpoczywającym na urlopach życzymy wypoczynku
i nabrania sił do pracy, a tym, którzy zostają w Londynie, pogody ducha
i cierpliwości w pracy!

NIEDZIELA
11 SIERPNIA 2019
Homilia: Ks. Michał Buraczewski.
09:30, kaplica MB: Godzinki ku do Niepokalanego Poczęcia NMP.
11:30, kaplica MB: Różaniec Kół Różańcowych (prowadzi Róża II).
17:30, kościół: Nieszpory niedzielne.
WTOREK
13 SIERPNIA 2019
20:00, salka (Basement, 18 Greenside Road, W12): Spotkanie polskiej grupy AA.
19:00-20:00,
ŚRODA
14 SIERPNIA 2019
19:30, kościół: Nabożeństwo do MB Kozielskiej.
CZWARTEK
15 SIERPNIA 2019
18:30, kaplica MB: Różaniec w intencji misyjny.
19:30-21:00, kaplica MB: prywatna adoracja Najśw. Sakramentu.
PIĄTEK
16 SIERPNIA 2019
10:30, kaplica BMił.: Koronka do Miłosierdzia Bożego.
SOBOTA
17 SIERPNIA 2019
10:30 – 12:30: godziny otwarcia kancelarii (tryb wakacyjny).
NIEDZIELA
18 SIERPNIA 2019
Homilia: Ks. Maciej Michałek.
09:30, kaplica MB: Godzinki ku do Niepokalanego Poczęcia NMP.
11:30, kaplica MB: Różaniec Kół Różańcowych (prowadzi Róża III).
17:30, kościół: Nieszpory niedzielne.

19.08.19, 20:00, sala Św. Józefa: Spotkanie Mężczyzn św. Józefa
20 i 27.08.19, 20:00, salka: Polska Grupa AA
21 i 28.08.19, 19:00, Kaplica MB: Msza i Nabożeństwo do MB Kozielskiej
15, 22 i 29.08.19, 19:30, kaplica MB: Adoracja Najśw. Sakramentu
16, 23 i 30.08.19, 10:30, kaplica BMił.: Koronka do Bożego Miłosierdzia
11, 18 i 25.08.19, 17:30, kościół: Nabożeństwo niedzielne
15.08.19, 18:30, kaplica MB: Różaniec misyjny
25.08.19: II taca na fundusz remontowy k ościoła

ZAPISY DO AYLESFORD – zostały 4 miejsca na pielgrzymkę do Matki Bożej Szkaplerznej
w Aylesford. W tym roku organizowana jest w niedzielę, 01/091 Września. Jest to stały
punkt Instytutu Polskiego Akcji Katolickiej i programu duszpasterskiego PMK. Hasło:
„Stągwie napełnione po brzegi”. Intencją ogólną wszystkich pielgrzymów jest uproszenie
błogosławieństwa Bożego dla swoich wspólnot, duszpasterzy i parafii w nowym roku
duszpasterskim 2019/2020. PROGRAM: 12:00 - Anioł Pański. Czas na zwiedzenie
Sanktuarium. Czas na skorzystanie z Sakramentu Pokuty i Pojednania; 12:45 - złożenie
wieńca pod tablicą katyńską. Powitanie Pielgrzymów 13:00 - Msza Św. w int. pielgrzymów

pod przewodnictwem bpa Michała Janochy (oprawa muzyczna: chór z naszej parafii);
16:00 - Nabożeństwo różańcowe połączone z adoracją Najświętszego Sakramentu.
AUTOKAR: (1) Zapisy od 01-29/08/2019 r. w zakrystii lub kancelarii (wpisowe £5.00); (2)
koszt biletu £17.00; (3) Zbiórka o 8.45 przed kościołem albo przy autobusie (przystanek linii
94 i 237, „Stop SB” na Goldhawk Road / A402, w stronę Shepherd’s Bush).
NABOŻEŃSTWO KU CZCI NASZEGO PATRONA – zapraszamy w każdy I wtorek
miesiąca po Mszy wieczornej.
TROSKA O DOM BOŻY – poniżej publikujemy kilka próśb związanych z liturgią
i przebywaniem wewnątrz kościoła:
- nie wędrujemy po kościele - także z małymi dziećmi (szczególnie w czasie Eucharystii);
- za dzieci i ich zachowanie odpowiadają rodzice – uczymy je należytego zachowania w
kościele. Jeżeli dziecko płacze lub dokazuje, przechodzimy do sali św. Józefa, nie
czekając na reakcje otoczenia,;
- prosimy o nie karmić dzieci chrupkami, chips’ami itp.;
- przed wejściem do kościoła wyłączamy telefon - często jego dyskretne dźwięki lub
dzwonienie to powód do rozproszeń (UWAGA: ta prośba nie dotyczy osób będących
pod ostrym dyżurem tj. lekarze, policjanci, strażacy itp.).
ZAPRASZAMY DO MODLITWY – zachęcamy wszystkich czytających ten tekst, by - na
miarę swoich mozliwości - włączyć się do wspólnej modlitwy:
1. GODZINKI – śpiewane są w niedzielę, po porannej Mszy Św., w kaplicy Matki Bożej.
To doskonała sposobność oddania czci dla Matki Boże. Warto przypominieć historię tej
modlitwy: jej początki sięgają średniowiecza (przełom XIV lub XV w.). Treść Godzinek
została zatwierdzona przez pap. Sykstusa IV w 1476 r. Pierwszy polski tekst pojawił się
już po 1482 r., a obecnie używany oparty został na - najbardziej znanym - przekładzie
Biblii ks. Jakuba Wujka. Schemat modlitwy wzorowany jest na brewiarzu kapłańskim
i składa się z siedmiu części.
2. KORONKA DO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA - od ponad roku grupka naszych
parafian po wieczornych Mszach św. gromadzi się przy ołtarzu Bożego Miłosierdzia,
aby odmówić Koronkę, jako dziękczynienie za Eucharystię, a także akt uwielbienia
i przebłagania Boga, jak również wynagrodzenie za wszystkie zaniedbania, których
dopuszczamy się jako wspólnota ludzka. Odmawiamy ta modlitwę także w piątki po
porannej Mszy św. Apelujemy o włączenie się w tą pobożną praktykę.
3. NABOŻEŃSTWA KU CZU PATRONÓW – (1). do św. Andrzeja Boboli, Patrona
naszej parafii. Prowadzone są w każdy I wtorek miesiąca, po Mszy wieczorowej.
(2). do św. Maksymiliana Marii Kolbego, drugiego Patrona naszej parafii. Odbywają się
zwykle w II wtorek każdego miesiąca. W sierpniu jednak nabożeństwo to będzie we
środę, gdyż liturgiczne wspomnienie wypada właśnie w tym dniu. Zwracamy się do
Was z dyskretną prośbą o pomoc w szerzeniu kultu św. Andrzeja i świętego
Maksymiliana. Można to czynić na różne sposoby, chociażby przez osobisty udział
w modlitwie, bądź przekazywanie informacji o nabożeństwie bliskim, krewnym lub
znajomym. Całość obydwóch nabożeństw sprowadza się do Mszy św. z homilią
i modlitwy wstawienniczej, połączonej z odczytaniem próśb do św. Andrzeja,
błogosławieństwem Najśw. Sakramentem i ucałowaniem relikwii Świętego.
4. RÓŻANIEC – ta modlitwa prowadzona jest przet członków Róż gównie przed
niedzielną Mszą o godz. 12:00, ale też zdarza się często przed wieczornymi
nabożeństwami w ciągu tygodnia.
REKOLEKCJE KAPŁAŃSKIE - od poniedziałku do czwartku (2-5.09.2019) kapłani
Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii odprawiać będą doroczne rekolekcje. Prosimy
o modlitewne wsparcie tego dzieła, by wydawało w przyszłości błogosławione owoce.

