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

WIADOMOŚCI PARAFIALNE
25 PAŹDZIERNIKA 2020

XXX NIEDZIELA ZW.

Rok A

2341

O zdrowie, bł. Boże i potrzebne łaski oraz opiekę MB
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.
O łaskę uzdrowienia z choroby nowotworowej dla
26-X-2020
10:00
Zbyszka. O błogosławieństwo Boże dla Maji i Andrzeja.
PONIEDZIAŁEK 19:00 O łaskę życia wiecznego dla śp. Zygmunta (r. ur.).
Dziękczynna z prośbą o bł. Boże i opiekę MB
27-X-2020
10:00
Kozielskiej w int. Bogu wiadomej.
WTOREK
19:00 Śp. Anna Kawczyńska – z int. wnuczki z mężem.
O bł. Boże, dary Ducha Św. i opiekę MB Kozielskiej
28-X-2020
10:00
dla mamy Krystyny.
ŚRODA
19:00 Śp. Leokadia Czajkowska; śp Albin.
29-X-2020
10:00 Śp. Maria (11. r. śm.) i Janusz (26. r. śm.) Baczyńscy.
O bł. Boże, potrzebne łaski i opiekę MB Kozielskiej dla
CZWARTEK 19:00
Natalie (z ok. 16. r. ur.) - z int. rodziców.
30-X-2020
10:00 śp. Konstancja, Jan, Dariusz, Cezary, Wanda, Irena.
Dziękczynna z prośbą o bł. Boże, opiekę MB Kozielskiej
PIĄTEK
19:00
dla Kacpra (z ok. ur.) - z int. rodziców.
31-X-2020
10:00 O pozytywne rozwiązanie sprawy.
SOBOTA
19:00 Śp zmarli z rodzin Średnickich i Tęgowskich.
01-XI-2020
08:30 Za zmarłych z rodzin: Papee, Ogrodzińskich, Zawirskich.
10:00 Śp. Bogdan i Halina Lebioda; śp. dusze w czyśćcu cierpiące.
XXXI
12:00 Śp. ks. Aleksander Karpiński (r. śm.).
17:00 śp. Ryszard Kędracki.
NIEDZIELA
19:00 Śp. Stefan Michalski; śp. Wiesław Michalski.
Ks. Bronisław: Śp. Maria Madej - intencje popogrzebowe.
Ks. Stefan: Śp. Eugeniusz Gustek - intencje popogrzebowe.
25-X-2020

08:30

p25.10.20: 1. Wj 22, 20-26 Bóg słyszy skargę pokrzywdzonych; Ps 18: Miłuję Ciebie,
Panie, Mocy moja; 2. 1 Tes 1, 5c-10 Służyć Bogu żywemu i oczekiwać Jego Syna;
3. Mt 22, 34-40 Największe przykazanie.

NIEDZIELA
25 PAŹDZIENIKA 2020
11:30, kaplica MB: Różaniec Kół Różańcowych (prowadzi Róża IV i VII).
18:30, kościół: Niedzielne nabożeństwo różańcowe.
PONIEDZIAŁEK
26 PAŹDZIERNIKA 2020
20:00, sala św. Józefa: Spotkanie MSJ.
WTOREK
27 PAŹDZIERNIKA 2020
20:00, kawiarnia: Spotkanie Grupy OIKUMENE.
20:00, salka (Basement, 18 Greenside Road, W12): Spotkanie polskiej grupy AA.
ŚRODA
28 PAŹDZIERNIKA 2020
20:00, kaplica MB: Nabożeństwo do Matki Bożej Kozielskiej.
CZWARTEK
29 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
30 PAŹDZIENIKA 2020
20:00, kawiarnia: Spotkanie Grupy Wielbienia.
NIEDZIELA
01 PAŹDZIENIKA 2020
11:30, kaplica MB: Różaniec Kół Różańcowych (prowadzi Róża I).
19:30, kościół: Modlitwa wypominkowa.
KALENDARZ INTENCJI na 2021 – jest już dostępny. W pierwszej jednak kolejności do
rezerwacji terminów mszy zapraszamy organizacje kombatanckie, społeczne i polonijne.
Dla parafian i osób zainteresowanych kalendarz otwarty będzie od 15 Listopada.
UROCZYSTOŚCI 1 – 8 LISTOPADA
1. Wypominki – na stoliku pod chórem wyłożono kartki i koperty wypominkowe. Będą one
odczytywane 1 i 2 Listopada, po mszach o 19:00, przy czym koperty złożone do 25
października odczytywane będą w 1 XI, a pozostałe 2 XI. Koperty można wrzucać do kosza
z tacą albo pudła przy wyjściu. Za zmarłych polecanych w wypominkach odmawiana będzie
codziennie Koronka do Bożego Miłosierdzia: od poniedziałku do czwartku o 19.30, w piątek i
sobotę o 10.30, a w niedzielę o 18:30. Dziękujemy przy tej okazji za składane ofiary, z
których ufundowanych zostanie 10 Mszy św. wypominkowych.
2. Modlitwy na cmentarzach – ze smutkiem informujemy, ze w tym roku nie możemy
zorganizować dorocznych wspólnych modlitw na cmentarzach. Nie będzie też
niedzielnej procesji na Cmentarzu Gunnersbury. Zachęcamy jednak, by podejść do
modlitwy za zmarłych indywidualne i nawiedzać groby swoich bliskich samemu.
3. Msze i nabożeństwa:
WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH (01.11.19): Msze Św.: 19:00 (sobotnia), 08:30, 10.00,
12.00, 17.00 i 19.00; nabożeństwo za zmarłych (kolumbarium): 18.30 – prosimy, aby
nie czekać w kolumbarium, ale zgromadzić się w kościele i tu uczestniczyć w tej
modlitwie. Prosimy o pomoc osoby pełniące funkcje stewardów, by 15 min. wcześniej
zamknąć przestrzeń kolumbarium dla wszystkich. Do kolumbarium uda się jedynie
asysta i celebransi; wypominki: 19.30 .
WSZYSTKICH WIERNYCH ZMARŁYCH (02.11.19, poniedziałek) Msze św.: 10.00,
12.00 i 19.00; nabożeństwo za zmarłych (kolumbarium): 18.30 – będzie
zorganizowane identycznie jak w niedzielę. Prosimy, by nie zostawać w kolumbarium.

Do kolumbarium udaje się jedynie asysta i celebransi; wypominki: 19:30.
5. Odpusty za zmarłych – Penitencjaria Apostolska wydalała dekret, poprzez który - ze
względu na obostrzenia COVID-19 – odpusty będzie można zyskiwać przez cały listopad.
Odpust zupełny zyskuje osoba odwiedzająca cmentarz i modląca się za zmarłych,
a także odwiedzjąca kościół lub kaplicę. Należy przy tym odmówić „Ojcze nasz…”
i „Wierzę…” Osoby starsze, chore oraz ci wszyscy, którzy z poważnych powodów nie
mogą opuścić domu, będą mogły uzyskać odpust zupełny pod warunkiem duchowego
dołączenia do pozostałych wiernych. Należy przy tym odrzucić wszelkie przywiązanie do
grzechu z intencją jak najszybszego przystąpienia do sakramentu pojednania, przyjęcia
Komunii oraz modlitwy w intencjach Ojca Świętego oraz odmówienia przed obrazem
Jezusa lub Maryi pobożnej modlitwy za zmarłych.
6. Porządki w kolumbarium – nie stawiamy i nie przynosimy dużych donic z kwiatami!
Przypominamy, że kolumbarium to przede wszystkim miejsce modlitwy, a znicze
i kwiaty mają jedynie wymiar symbolicznej łączności z tymi, przy prochach, których
modlimy się z tęsknym westchnieniem. Poza tym każdy ma prawo zapalić znicz, a ilość
miejsca jest ograniczona. Dbajmy o porządek. Zwiędłe kwiaty lub wypalone znicze
umieszczamy we właściwych pojemnikach, a najlepiej kierujmy się zasadą, że do
kolumbarium przynosimy tylko tyle (kwiatów i zniczy), ile z niego możemy wynieść
(chodzi o zwiędłe kwiaty lub wypalone znicze). Prosimy o wyrozumiałość dla siebie.
HALLOWEEN – wbrew lansowanej modzie Halloween nie jest tylko niewinną zabawą. To
maniera głęboko naruszająca chrześcijańskie podejście do świata duchowego i prawideł
nim rządzących. Jako wierzący pamiętajmy, że twórcą świata duchowego na jest Bóg i jest
on z natury swej piękny! Nie bez znaczenia jest również fakt, iż w dzień, w którym Kościół
oddaje cześć Wszystkim Świętym, uruchamiają się wszelkiego typu formalne i nieformalne
grupy satanistów, którzy przez lansowanie Hallowen jako stylu życia, zagrażają dobru
duchowemu wielu osób ochrzczonych. Rodziców, którzy stanęli w pokusie promowania tej
z pozoru „niewinnej” zabawy albo doświadczają nacisku medialnego, zachęcamy do
wytrwałości i polecamy Was orędownictwu Wszystkich Świętych.
PROŚBA O POMOC – nadal potrzebujemy pomocy w otwieraniu kościoła na
odprawienie Mszy Św. Zadaniem głównym stewardów jest troska o przestrzeganie
procedur związanych z COVID-19. Generalnie chodzi o otwarcie kościoła na pół godziny
przed mszą, dbanie o dezynfekcję dłoni i zakładanie maseczek przez osoby wchodzące,
a po mszy dezynfekcja ławek. Zgłoszenia można dokonać dzwoniąc lub SMS-ując pod
numer 07507069764 (Bożena). Z góry dziękujemy za zrozumienie i współpracę.
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. Zgłoszenia dokonać można TYLKO poprzez
formularz zamieszczony na stronie parafii: DUSZPASTERSTWO>KOMUNIA.
Realna ocena możliwości skłania nas do otworzenia listy jedynie dla 30 dzieci.
Spotkania będą się odbywały 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.
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.
4.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.).
5. Wewnątrz świątyni obowiązuje „one-way system”. - 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”.
6.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.
7.Przed wejściem do kościoła i przy wyjściu z niego należy zdezynfekować dłonie
żelem z wysoką zawartością alkoholu (zabezpiecza go parafia).
8. Ze stolików można zabrać jedynie „Wiadomości Parafialne” i „Żyć Ewangelią”.
9. 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.
10. Po zakończonej Mszy Św. ławki, rzeczy używane, klamki są dezynfekowane.
Oznacza to, że wejście do świątyni będzie możliwe najwcześniej na 30 min przed Mszą.
11. Koszyki na tace umieszczone zostały przy wejściu i wyjściu z kościoła.
12. 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 18.10.2020:

Wpłaty na GA (w kopertach)
Wpłaty na GA przez S/O lub D/D
Taca niedzielna i ofiary na kościół
Kolumbarium

£ 1 939.96

£ 942.45
£ 204.00
£ 763.51
£ 30.00

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

