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

WIADOMOŚCI PARAFIALNE
18 PAŹDZIERNIKA 2020
18-X-2020

XXIX NIEDZIELA ZW.

Rok A

2340

08:30 Za zmarłych z rodzin Jeremicz, Tołściuk, Smoła i Paszek.
10:00 Śp. Jadwiga i Kazimierz Liszkiewicz.

O bł. Boże dla Nauczycieli i Wychowawców (z ok. Dnia
Nauczyciela) - z int. ZNPpG.
17:00 śp. Helena Szczur (7. dz. po pogrzebie).
NIEDZIELA
19:00 O bł. Boże i potrzebne łaski dla Cristiany Minelli.
19-X-2020
10:00 Śp. Jakub Grzebieniak – pochowanie prochów.
PONIEDZIAŁEK 19:00 Śp. Janusz Jeż - z int. siostry z rodziną.
20-X-2020
10:00 Śp. Irena i Tadeusz Cieckiewicz (z ok. im.).
WTOREK
19:00 O bł. Boże, łaski i opiekę MB Kozielskiej dla ks. Konrada.
O uzdrowienie z choroby nowotworowej Agnieszki , o
21-X-2020
10:00
nadzieję i umocnienie w wierze.
O bł. Boże dla Jakuba i jego rodziców (z ok. 1. r. ur.)
ŚRODA
19:00
- z int. dziadków.
22-X-2020
10:00 Śp. Wacław Milewski – pochowanie prochów.
12:00 Śp. Jerzy Wonsowski.
POGRZEB
CZWARTEK 19:00 Śp. Radosław Bączek - z int. rodziny.
23-X-2020
10:00 Śp. Jan Maria Olszewski.
O bł. Boże i opiekę MB Kozielskiej dla Krystiana (z ok. ur.) PIĄTEK
19:00
z int. żony z córką.
O radość nieba dla dusz zmarłych z rodzin: Krysiak,
24-X-2020
10:00
Bojanowskich i Sulmirskich.
SOBOTA
19:00 Śp. Teresa Gęstwa - z int. syna Mariusz i Urszuli.
O zdrowie, bł. Boże i potrzebne łaski oraz opiekę MB
25-X-2020
08:30
Kozielskiej dla Krystyny (z ok. ur.).
10:00 Śp. Tadeusz Szewczyk (r. śm.).
XXX
12:00 Śp. Barbara i Tadeusz Kowalewscy - z int. dzieci z rodziną.
17:00 Śp. Bronisław Jeż - z int. córki z rodziną.
NIEDZIELA
19:00 O bł. Boże dla członków Grupy Wielbienia i ich rodzin.
Ks. Bronisław: Śp. Adam Furman – gregorianka od 20.09-19.10.2020.
Ks. Bronisław: Śp. Maria Madej - intencje popogrzebowe.
Ks. Dariusz: Śp. Józef Żygłowicz – gregorianka od 20.09-19.10.2020.
Ks. Stefan: Śp. Eugeniusz Gustek - intencje popogrzebowe.
XXIX tydz. Zw.

12:00

18.10.20: 1. Iz 45, 1. 4-6 Król Cyrus narzędziem Boga; Ps 96: Pośród narodów głoście
chwałę Pana; 2. 1 Tes 1, 1-5b Paweł dziękuje Bogu za wiarę, nadzieję i miłość Tesaloniczan;
3. Mt 22, 15-21 Oddajcie cezarowi to, co należy do cezara, a Bogu to, co należy do Boga.

NIEDZIELA
18 PAŹDZIENIKA 2020
11:30, kaplica MB: Różaniec Kół Różańcowych (prowadzi Róża III).
18:30, kościół: Niedzielne nabożeństwo różańcowe.
PONIEDZIAŁEK
19PAŹDZIERNIKA 2020
20:00, sala św. Józefa: Spotkanie MSJ.
WTOREK
20 PAŹDZIERNIKA 2020
20:00, kawiarnia: Spotkanie Grupy OIKUMENE.
20:00, salka (Basement, 18 Greenside Road, W12): Spotkanie polskiej grupy AA.
ŚRODA
21 PAŹDZIERNIKA 2020
20:00, kaplica MB: Nabożeństwo do Matki Bożej Kozielskiej.
CZWARTEK
22 PAŹDZIENIKA 2020
20:00-21:00, kościół: Indywidualna adoracja Najśw. Sakramentu.
20:30, kościół: Różaniec za kapłanów i o nowe powołania – również z naszej parafii.
PIĄTEK
23 PAŹDZIENIKA 2020
20:00, kawiarnia: Spotkanie Grupy Wielbienia.
NIEDZIELA
25 PAŹDZIENIKA 2020
11:30, kaplica MB: Różaniec Kół Różańcowych (prowadzi Róża IV i VII).
18:30, kościół: Niedzielne nabożeństwo różańcowe.
DZIEN SKUPIENIA SM – ruch Spotkań Małżeńskich zaprasza pary małżeńskie
na dzień skupienia! Będzie to spotkanie w formie on-linie na platformie ZOOM,
24.10.2020, godz. 15.00-19.00 (czas PL). Zainteresowanych prosimy o zapisanie
się na to spotkanie u Anety (sekretariat@spotkaniamalzenskie.pl). Ideą ogólną
jest odnowienie drogi duchowej dla każdego z członków SM wg pragnienia
Jezusa, zapisanego w słowa św. Jana ,,Trawicie w miłości Mojej" (J 15,9b).
TACA SPECJALNA – Rektor PCM, ks. Prał. Stefan Wylężek (treść listu na
stronie, w zakładce „Ogłoszenia”) zwraca się z prośbą o pomoc materialną w
utrzymaniu Biura Głównego Polskiej Misji Katolickiej. W tym celu wyznacza w
dniu dzisiejszym drugą kolektę z przeznaczeniem na Biuro.
NABOŻEŃSTWA – codziennie od poniedziałku do soboty po mszach odmawiany jest
różaniec. Zachęcamy do modlitwy w kościele, przez PLAYER’a lub Radio BOBOLA.
WYPOMINKI – na stolikach pod chórem wyłożone zostały koperty i kartki na
wypominki. Wypominki zebrane do 25/10 (niedziela) będą odczytywane 1 listopada,
a te zebrane po 25ym odczytane zostaną 2 listopada. Prosimy o wpisywanie imion
i nazwisk DRUKOWANYMI literami. Wypominki można wrzucać do kosza z tacą lub
pudła przy wyjściu z kościoła. Msze wypominkowe ogłoszone zostaną w
późniejszym terminie. Dziękujemy przy tej okazji za składane ofiary.
ZMIANA MSZY – prosimy, aby - planując udział w niedzielnej mszy - wziąć pod
uwagę ograniczoną liczbę miejsc w kościele. W obecnej sytuacji nie nastawiajcie
się jedynie na 10:00 czy 12:00, ale spróbujcie wziąć udział we mszach w sobotę o
19:00 czy w niedzielę o 8:30, bądź 19:00 (mniejsza ilość uczestników).
Przypominamy, o dwóch zmianach: (1) od wczoraj wieczorowa msza
sobotnia i wieczorowa niedzielna odprawiana jest o godz. 19:00; (2)
dodatkowa msza w niedzielę, o godz. 17:00. Mamy nadzieję, iż rozwiąże to

problem zbyt licznego udziału we mszach o 10:00 i 12:00. W dalszym ciągu
prosimy, aby wychodząc po zakończonym nabożeństwie nie zostawać zbyt długo
przed kościołem, używać maseczek, dbać o dystans (od 1.5 – 2 m)
i dezynfekować dłonie.
PROŚBA O POMOC – otwarcie kościoła i możliwość odprawienia Mszy Św. z udziałem
wiernych będzie możliwa tylko wówczas, gdy znajdą się woluntariusze, pilnujący
procedur związanych z COVID-19. Zwracamy się z prośbą o pomoc, gdyż potrzebujemy
osób, które na pół godziny przed mszą, w trakcie jej trwania i po mszy, podjęliby się
funkcji stewarda. Swoje zgłoszenia prosimy kierować pod numer 07507069764
(Bożena). Z góry dziękujemy za zrozumienie i współpracę.
Małe sprostowanie i apel: przychodzimy do świątyni na modlitwę i spotkanie
z miłującym Bogiem. Mamy jednak obowiązek noszenia maski w pomieszczeniu
zamkniętym (a zatem również w kościele!), zachowania dystansu społecznego i
dezynfekcji dłoni przy wejściu do świątyni i po jej opuszczeniu. W okresie COVID-19
utrudnień jest wiele, ale nie są one wymysłem ani księdza, ani tym bardziej stewardów.
Dziękujemy tym osobom, które to rozumieją i stosują się do wskazań bezpieczeństwa
a także szanują pracę stewardów. Warto pamiętać, że pracują dla nas nakładem
własnego czasu lub kosztem własnej modlitwy. Ponad to pracują absolutnie
woluntaryjnie (czytaj: za darmo!). Jeżeli ktoś mógłby pomóc w przygotowaniu kościoła
do każdej mszy, będziemy bardzo wdzięczni. Niezależnie od okoliczności prosimy, by
otaczać się życzliwością i modlitwą.
Przy tej okazji dziękujemy stewardom, którzy pracowali w minionym tygodniu: Monika,
Krzysztof, Magdalena Kr., Daniel, Rafał, Krystyna, Agata S., Darek, Bożena, Basia,
Izabella, Marta, Edyta, Agnieszka W., Jarek, Monika D., Beata, Paweł Maria i Kamil.
ZAPISY DO I KOMUNII – przypominamy, że od 12 października trwają zapisy na
katechezy komunijne na 2021. Zarejestrowanych jest już 21 osób, a zapisy potrwają
do zamknięcia listy. Zgłoszenia należy dokonać TYLKO poprzez formularz
zamieszczony na stronie parafii: DUSZPASTERSTWO>KOMUNIA. W obecnej
sytuacji covid’owe procedury ograniczają możliwość prowadzenia systematycznych
spotkań dla wielu osób i utrudniają realizację jakichkolwiek harmonogramów. Mimo
ograniczeń chcemy podjąć próbę zarówno zbudowania zespołu dzieci-rodzicekatecheci, jak i prowadzenia w miarę systematycznych spotkań i przez rozmaite
celebracje liturgiczne prowadzić przygotowanie do uroczystości komunijnych na rok
2021. Realna ocena możliwości skłania nas do otworzenia listy dla jedynie 30 dzieci.
Planujemy, by spotkania odbywały się w dwóch grupach. Kurs prowadzony będzie
tylko w soboty - grupa pierwsza o 14:00, a druga o 16:00. Kandydatami mogą być
jedynie dzieci naszych parafian, z kartotekami aktywnymi co najmniej jeden rok.
Dziecko ma mieć ukończony 8 rok życia. Zgłoszenia będą weryfikowane przez
rozmowę kwalifikacyjną duszpasterza z rodzicami dziecka i dopiero wówczas imię
i nazwisko kandydata wpisane zostanie na listę uczestników. Prosimy o modlitwę za
dzieci, rodziców, duszpasterzy i całą parafię.
OTWARCIE KOŚCIOŁÓW – poniżej zasady uczestnictwa:
1.Prosimy pamiętać, że w kościele wydzielonych zostało tylko 100 miejsc modlitewnych,
a dla rodziców z małymi dziećmi w Sali św. Józefa dodatkowo mamy jeszcze 20
miejsc. Zajmujemy tylko wyznaczone przez stewardów miejsca.
2.Każdy z uczestników Mszy św. używa maseczki ochronnej na twarz. Zdejmujemy jej
jedynie podchodząc w procesji do Komunii Św. Zwolnione są jednie dzieci (0-12 r.).
3. Wewnątrz świątyni obowiązuje „one-way system”. Wchodzimy zatem wejściem
głównym, a wychodzimy przez „sklepik” - prosimy kierować się oznaczeniami (białe

strzałki na niebieskim tle) i instrukcjami porządkowych – na każdej Mszy będzie nam
pomagać trzech woluntariuszy, ubranych w żółte kamizelki z oznaczeniem „AB”.
4.Rodziców, przychodzących z małym dzieckiem lub wieloma dziećmi (od 0 do 12 roku
życia), prosimy o przejście do sali św. Józefa i uczestniczenie we Mszy w tamtym
pomieszczeniu. Apelujemy o poświęcenie dziecku większej uwagi, by nie biegało i nie
dotykało różnych przedmiotów.
5.Przed wejściem do kościoła i przy wyjściu z niego należy zdezynfekować dłonie
żelem z wysoką zawartością alkoholu (zabezpiecza go parafia).
6. Ze stolików można zabrać jedynie „Wiadomości Parafialne” i „Żyć Ewangelią”.
7. Nadal jedyną formą Komunii Św. jest przyjęcie Jej na rękę! Osoby, które nie godzą się
na tą formę, proszone są o przyjmowanie Komunii duchowej. Instrukcja komunijna:
po modlitwie „Panie, nie jestem godzien…”, kapłan ukazuje Hostię i zapowiada
wiernym obecność Jezusa mówiąc „Ciało Chrystusa”. Wierni odpowiadają „Amen”.
Tak samo czyni z Krwią Pańską. Komunia udzielana jest w ciszy. Kiedy wierni zbliżają
się do kapłana, wyciągają dłonie skierowane ku górze, lewa dłoń nad prawą. Prawa
ręka przenosi Ciało Pana do ust. Wszystko dzieje się w pozycji stojącej i statycznej
przed szafarzem. Cisza ma podkreślać adoracyjny charakter tej części Mszy Św.
W miejscu, w którym rozdawana jest Komunia, umieszczona została bariera fizyczna
8.Po zakończonej Mszy Św. ławki, rzeczy używane, klamki są dezynfekowane. Oznacza
to, że wejście do świątyni będzie możliwe najwcześniej na 30 min przed Mszą.
9. W dalszym ciągu nie ma dostępu do toalet!
10. Koszyki na tace umieszczone zostały przy wejściu i wyjściu z kościoła.
11. Osoby z podwyższoną temperaturą, kaszlem, oznakami stanu zapalnego,
itp. w dalszym ciągu nie mogą brać udziału w modlitwie
PODZIĘKOWANIA – „Bóg zapłać” za modlitwę i wszelką pomoc! Naszym
Parafianom i Przyjaciołom dziękujemy za hojność i życzliwość. Zapraszamy
w środowy wieczór na modlitwę przed obrazem Pani Kozielskiej za
parafię, parafian oraz Ofiarodawców i Dobroczyńców.
Ofiary z niedzieli 11.10.2020:

Wpłaty na GA (w kopertach)
Wpłaty na GA przez S/O lub D/D
Taca niedzielna i ofiary na kościół
Kolumbarium
Ofiara na Msze św. (for priest)

£ 3 357.13

£ 1 785.60
£ 629.00
£ 602.53
£ 150.00
£ 190.00

Jeśli ktoś pragnąłby czekiem złożyć dobrowolną ofiarę na rzecz
parafii lub inny cel parafialny, prosimy go wypisać na:
PCM HAMMERSMITH PARISH
Sort code 30-94-57
No. 00619171

Duszpasterze: ks. Marek Reczek, proboszcz; Zygmunt Zapaśnik, wikariusz.
Kancelaria: czynna tylko telefonicznie i e-mailowo. Telefon: 020 8743 8848.
Adres: 1 Leysfield Rd, W12 9JF, http://bobola.church, email: church@stbobola.co.uk

