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

WIADOMOŚCI PARAFIALNE
01 LILSTOPADA 2020
01-XI-2020
Wszystkich
Świętych

XXXI NIEDZIELA ZW.

Rok A

2342

Za zmarłych z rodzin: Papee, Ogrodzińskich, Zawirskich.
Śp. Bogdan i Halina Lebioda; śp. dusze w czyśćcu cierpiące.
Śp. ks. Aleksander Karpiński (r. śm.).
śp. Ryszard Kędracki.
NIEDZIELA
Śp. Stefan Michalski; śp. Wiesław Michalski.
Za zmarłych z rodzin: Chełchowskich i Ostrowskich oraz
02-XI-2020
10:00
zmarłych krewnych i przyjaciół.
12:00 Za zmarłych kapłanów i za zmarłych parafian.
Wszystkich
wiernych zmarłych 17:00 O bł. Boże i opiekę MB Kozielskiej dla stewardów i ich bliskich.
PONIEDZIAŁEK 19:00 Śp. Marianna, Jerzy i Jan Krawczyk.
Dziękczynna z prośbą o bł. Boże opiekę MB
03-XI-2020
10:00
Kozielskiej dla Marka (5. r. ur.) - z int. rodziców.
WTOREK
19:00 Śp. Antonina i Brunon Pastuszek - z int. syna z rodziną.
04-X-2020
10:00 śp. Józef Kaleta (2. r. śm.) - z int. żony.
Dziękczynna z prośbą o Boże bł. i opiekę MB
ŚRODA
19:00
Kozielskiej dla Kamila (10. r. ur.) - z int. rodziców.
05-XI-2020
10:00 Za zmarłych powierzanych w tegorocznych wypominkach.
O świętość, łaski Ducha Św., bł. Boże i opiekę MB
CZWARTEK 19:00
Kozielskiej dla kapłanów pracujących w naszej parafii.
O bł. Boże i opiekę MB Kozielskiej oraz o pogłębienie wiary
06-XI-2020
10:00
dla Renaty (50. ur.).
19:00 O bł. Boże dzieci komunijnych i ich rodzin.
PIĄTEK
Wynagradzająca za grzechy przeciw NSPJ - z int. Rodziny Fatimskiej
O zdrowie, bł. Boże i opiekę MB Kozielskiej Dawida
07-XI-2020
10:00
Klimek (z ok. ur.) – z int. rodziców.
Śp. Śp. Józef i Leokadia Pękala; śp. Maria i
19:00 Stanisław Pękala; śp. Marianna i Józef Mirocha;
śp. Wisław Czakon; śp. Ludmiła i Władysław.
Wynagradzająca za grzechy przeciw Niepokalanemu Sercu
SOBOTA
NMP - z int. Rodziny Fatimskiej.
08:30
10:00
12:00
17:00
19:00

25.10.20: 1. Ap 7, 2-4. 9-14 Wielki tłum zbawionych; Ps 24: Oto lud wierny,
szukający Boga; 2. 1 J 3, 1-3 Ujrzymy Boga takim, jaki jest; 3. Mt 5, 1-12a
Błogosławieni ubodzy duchem.

08-XI-2020

08:30 Śp. Stefan i Maria-Janina Nalewajko.
10:00 Śp. Konstancja i Władysław (rodzice) oraz zmarłych z rodziny.

Dziękczynna z prośbą i bł. Boże dla Ojczyzny i Rodaków
(z ok. Święta Niepodległości) - z int. ZP w WB.
O bł. Boże, łaski i opiekę MB Kozielskiej dla Mikołaja
17:00
(21. r. ur.) i Oliwiera (14. r. ur.).
NIEDZIELA
19:00 O bł. Boże, łaski i opiekę MB Kozielskiej dla Dawida (4. r. ur.).
Ks. Bronisław: Śp. Anna Kawczyńska (miesiąc po śmierci) - z int. wnuczki z mężem.
XXXII

12:00

NIEDZIELA
01 LISTOPAD 2020
11:30, kaplica MB: Różaniec Kół Różańcowych (prowadzi Róża I).
18:30, kolumbarium lub kościół: Modlitwy za zmarłych.
19:30, kościół: Modlitwa wypominkowa.
PONIEDZIAŁEK
02 LISTOPAD 2020
18:30, kolumbarium lub kościół: Modlitwy za zmarłych.
19:30, kościół: Modlitwa wypominkowa.
WTOREK
03 LISTOPAD 2020
19:00, kościół: Msza i nabożeństwo do św. M. M. Kolbe.
20:00, kawiarnia: Spotkanie Grupy OIKUMENE.
20:00, salka (Basement, 18 Greenside Road, W12): Spotkanie polskiej grupy AA.
ŚRODA
04 LISTOPAD 2020
20:00, kaplica MB: Nabożeństwo do Matki Bożej Kozielskiej.
CZWARTEK
05 LISTOPAD 2020 – I Czwartek Miesiąca
18:30, kościół: Różaniec za kapłanów i o nowe powołania – również z naszej parafii.
20:00-21:00, kościół: Indywidualna adoracja Najśw. Sakramentu.
PIĄTEK
06 LISTOPAD 2020 – I Piątek Miesiąca
19:00, kościół: Nabożeństwo do Najśw. Serca Pana Jezusa.
20:00, kawiarnia: Spotkanie Grupy Wielbienia.
SOBOTA
07 LISTOPAD 2020 – I Sobota Miesiąca
19:45, kościół: Nabożeństwo Fatimskie
NIEDZIELA
08 LISTOPAD 2020
11:30, kaplica MB: Różaniec Kół Różańcowych (prowadzi Róża II).
18:30, kościół: Nabożeństwo za zmarłych polecanych w wypominkach.
KALENDARZ INTENCJI na 2021 – do 14 listopada zapraszamy do rezerwacji
terminów mszy organizacje kombatanckie, społeczne i polonijne. Dla parafian i osób
zainteresowanych kalendarz otwarty będzie od 15 Listopada.
WYPOMINKI – odczytywane będą 1 i 2 Listopada, po mszach o 19:00 (koperty złożone do
25 X polecone będą w dziś, a pozostałe jutro.
MODLITWY NA CMENTARZACH – w tym roku nie możemy zorganizować modlitw na
cmentarzach ani procesji żałobnych. Odwołana została również niedzielna procesja na
Cmentarzu Gunnersbury. Zachęcamy jednak, by podejść do modlitwy za zmarłych
indywidualnie i nawiedzać groby swoich bliskich.

MODLITWA ZA ZMARŁYCH – odmawiana będzie codziennie przez cały
Listopad. Zapraszamy do wspólnej Koronki do Bożego Miłosierdzia od
poniedziałku do czwartku o 19.30, w piątki i soboty o 10.30, a w niedziele o 18:30.
Z ofiar wypominkowych ufundowanych został 10 Mszy św. Pierwsza w najbliższy
czwartek, o 10 am.
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.
WSZYSTKICH WIERNYCH ZMARŁYCH (02.11.19) - 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.
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.
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 wiele osób chciałoby
zapalić znicz, a ilość miejsca jest ograniczona. Dbajmy zatem o siebie nawzajem i 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 stwórcą
wszystkiego (a więc i świata duchowego) jest Bóg i On uczynił go pięknym! Wartym
zaznaczenia jest także 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.
ZAPISY DO I KOMUNII – zakończone. Zarejestrowanych i zapisanych zostało 16
dzieci. W najbliższą sobotę, 7/11, o 16:00 zapraszamy rodziców na pierwsze
spotkanie o charakterze organizacyjnym.
PROŚBA O POMOC – nadal potrzebujemy osób chętnych do roli stewardów zgłoszenia można dokonać dzwoniąc lub SMS-ując pod numer 07507069764 (Bożena).

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”. - prosimy kierować się
oznaczeniami (białe strzałki na niebieskim tle) i instrukcjami porządkowych.
4.Rodziców, przychodzących z małym dzieckiem lub wieloma dziećmi (od 0 do 12 r.),
prosimy o przejście do sali św. Józefa i uczestniczenie we Mszy w tamtym
pomieszczeniu. Apelujemy o poświęcenie dziecku większej uwagi.
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.
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.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 25.10.2020:

Wpłaty na GA (koperty, S/O i D/D)
Taca niedzielna i ofiary na kościół
Dzieła charytatywne + Inne
Kolumbarium

£ 3 290.94

£ 1 237.70
£ 571.24
£ 282.00
£ 1 200.00

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

