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

WIADOMOŚCI PARAFIALNE
08 LISTOPADA 2020
08-XI-2020

XXXII NIEDZIELA ZW.

Rok A

2343

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

Dziękczynna z prośbą i o 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.).
09-XI-2020
10:00 śp. Hubert Migała.
O bł. Boże, zdrowie, dary i opiekę MB Kozielskiej dla
PONIEDZIAŁEK 19:00
Stanisławy i Józefa Miśkiewicz (50. r. śl.) - z int. córki.
Przebłagalna z prośbą o potrzebne łaski - w int. Bogu
10-XI-2020
10:00
wiadomej.
śp. Feliks Witkowski; śp. Teresa i Andrzej
19:00
Rudziewicz oraz za dusze w czyśćcu cierpiące.
WTOREK
Za zmarłych powierzanych w tegorocznych wypominkach
O zdrowie, bł. Boże i opiekę MB Kozielskiej dla
11-X-2020
10:00
Marcina (z ok. im.).
O bł. Boże dla Polski (z ok. Dnia Niepodległości) –
ŚRODA
19:00
z int. Ambasady RP w Londynie.
O bł. Boże, łaski, dar zdrowia i opiekę MB Kozielskiej dla
12-XI-2020
10:00
Ewy Papee (z ok. ur.) - z int. przyjaciół.
1. O bł. Boże, łaski, dar zdrowia i opiekę MB Kozielskiej dla
19:00 Ewy (z ok. ur.).
2. O bł. Boże, opiekę MB Kozielskiej dla Ewy Papee (z ok. ur.).
CZWARTEK
Za zmarłych powierzanych w tegorocznych wypominkach
13-XI-2020
10:00 śp. Bohdan Tkaczyk (1. r. śm.).
19:00 Śp Władysław i zmarli rodzice; śp. Jan.
PIĄTEK
Za zmarłych powierzanych w tegorocznych wypominkach
O zdrowie, bł. Boże i opiekę MB Kozielskiej dla
14-XI-2020
10:00
ks. Zygmunta (z ok. ur.).
O bł. Boże i opiekę MB Kozielskiej dla ks. Marka –
SOBOTA
19:00
z int. Koła Lektorów
XXXII

12:00

Ks. Bronisław: Śp. Ewa Maria Muller (gregorianka).

15-XI-2020

08:30 Śp. Edward i Zuzanna Jeremicz oraz za zmarłych z ich rodzin.

Dziękczynno-błagalna z prośbą o opiekę MB Kozielskiej
dla Antosia (7. r. ur.).
O bł. Boże i umocnienie w wierze, nadziei i miłości; opiekę
12:00
MB Kozielskiej dla rodzin Żółtkiewicz, Paschaly i Pyrscy.
17:00 Śp. Krystyna (8. r. śm.); śp. Marian Płaza - z int. dzieci
19:00 O bł. Boże i opiekę MB Kozielskiej dla rodziny Jarmoszków.
10:00

XXXIII
NIEDZIELA

NIEDZIELA
08 LISTOPAD 2020
12:00, kościół ONLINE: Msza za Ojczyznę i Rodaków – z int. ZP w WB.
18:30, kościół ONLINE: Nabożeństwo za zmarłych polecanych w wypominkach.
WTOREK
10 LISTOPAD 2020
19:00, kościół ONLINE: Msza i nabożeństwo do św. Maksymiliana Kolbe.
20:00, salka (Basement, 18 Greenside Road, W12): Spotkanie polskiej grupy AA - ZAWIESZONE.
ŚRODA
11 LISTOPAD 2020 – Święto Niepodległości
19:00, kościół ONLINE: Msza w intencji Ojczyzny i Polaków – z intencji Ambasady RP.
20:00, kościół ONLINE: Nabożeństwo do Matki Bożej Kozielskiej.
SOBOTA
14 LISTOPAD 2020 – I Sobota Miesiąca.
16:00, ZOOM Meeting: Dzieci I Komunia (grupa A + B); 20:00: Rodzice (grupa A+B).
NIEDZIELA
15 LISTOPAD 2020
18:30, kościół: Nabożeństwo za zmarłych polecanych w wypominkach.
MSZA ZA OJCZYZNĘ – związaną ze 102. rocznicą odzyskania
niepodległości. Zjednoczenie Polskie w Wielkiej Brytanii a także Ambasada
Polska i Wydział Konsularny RP w Londynie zapraszają na dwie Msze św.
w intencji Ojczyzny. Pierwsza będzie miała miejsce w tą niedzielę, o godz. 12:00,
a druga w najbliższą środę, o godz. 19:00.
KALENDARZ INTENCJI na 2021 – w pierwszej kolejności do rezerwacji
terminów mszy zapraszamy organizacje kombatanckie, społeczne i polonijne
(do 14 XI). Dla parafian kalendarz otwarty będzie od 15 XI.
MODLITWA ZA ZMARŁYCH – codziennie przez cały Listopad odmawiamy
Koronkę do Bożego Miłosierdzia: od poniedziałku do czwartku o 19.30, w piątki
i soboty o 10.30, a w niedziele o 18:30. Terminy mszy wypominkowych: 05, 10,
12, 13, 16, 17, 18, 19, 23, 24 listopada – odprawia je ks. Cezary Komosiński.
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, pamiętając, że istotą jest tutaj modlitwa. Zwiędłe kwiaty lub wypalone
znicze umieszczamy we właściwych pojemnikach, a najlepiej kierujmy się zasadą:
do kolumbarium przynosimy tylko tyle (kwiatów i zniczy), ile z niego możemy
wynieść (chodzi o zwiędłe kwiaty lub wypalone znicze). Liczymy na zrozumienie.
LOCKDOWN – zaczął obowiązywać od czwartku (5 XI). Według zapowiedzi
Rządu WB potrwa do 2 Grudnia 2020 r. Oznacza to, że wiele przestrzeni życia
publicznego, społecznego, a przede wszystkim religijnego zmuszonych zostało
do ograniczenia form działania i funkcjonowania. Najbardziej dokuczliwe
utrudnienia to zamknięcie świątyń i zakaz uczestnictwa we Mszach św. a także
nabożeństwach. Jedyną formą jest uczestnictwo ONLIE (zapraszamy wszystkich
chętnych, gdziekolwiek są i maja Internet) lub MODLITWA INDYWIDUALNA.
Poniżej zebraliśmy kilka przydatnych informacji.
Msze ONLINE – będą odprawiane następującym porządku: tygodniu od poniedziałku
do soboty: 10 am i 7 pm, a w niedziele o 8:30 am, 10 am, 12 pm, 5 pm i 17 pm.
Adoracja ONLINE – w zasadzie nasz broadcast pracuje od kilku lat 24/7, ale
zapraszamy szczególnie od poniedziałku do soboty, od 3 pm - 6:55 pm, a także
w trakcie wszystkich terminów otwarcia kościoła do indywidualnej modlitwy.
Indywidualna modlitwa - rozpoczynamy ją od niedzieli. W godzinach
wyznaczonych poniżej będzie można fizycznie wejść do świątyni i pozostać w niej
na czas indywidualnej modlitwy. A zatem zapraszamy od poniedziałku do soboty
od 07:45 pm - 09:00 pm, a w niedziele - 01:00 pm - 04:30 pm. Prosimy o
zapoznanie się wcześniej z poniższymi zasadami:
1. Każdy używa maseczki ochronnej na twarz - zwolnione są jednie dzieci (011 r. życia).
2. Wewnątrz świątyni obowiązuje „one-way system”. - prosimy kierować się
oznaczeniami (białe strzałki na niebieskim tle) i instrukcjami porządkowych.
3. Rodziców, przychodzących z małym dzieckiem lub wieloma dziećmi prosimy
o poświęcenie mu / im większej uwagi.
4. Przed wejściem do kościoła i przy wyjściu z niego należy zdezynfekować
dłonie żelem z wysoką zawartością alkoholu.
5. Ze stolików można zabrać jedynie „Wiadomości Parafialne” i „Żyć
Ewangelią”. Nie zostawiamy na nich żadnych materiałów, ulotek, gazetek itp.
6. Rzeczy pozostawione w kościele są utylizowane.
7. Nie ma dostępu do toalet!
8. Po zakończonej czasu na modlitwę ławki, drzwi, klamki muszą być
dezynfekowane.
9. Osoby z podwyższoną temperaturą, kaszlem, oznakami stanu
zapalnego, itp. w dalszym ciągu nie mogą brać udziału w modlitwie
Modlitwy dodatkowe ONLINE:
1. Różaniec: od poniedziałku do czwartku po porannej mszy, w piątki i w
soboty po wieczorowej mszy;
2. Koronka do Miłosierdzia Bożego "za zmarłych polecanych w tegorocznych
wypominkach" od poniedziałku do czwartku po wieczorowej mszy, w piątki

i w soboty po porannej mszy, a w niedziele o 18:30.
Inne nabożeństwa ONLINE:
1. I Wtorek M-ca: Nabożeństwo do św. Andrzeja Boboli
2. I Piątek M-ca: Nabożeństwo ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa
3. I Sobota M-ca: Nabożeństwo ku czci Niepokalanego Serca NMP
4. II Wtorek M-ca: Nabożeństwo do św. Maksymiliana M. Kolbe
5. Środa (każda): Nabożeństwo ku czci MB Kozieleskiej-Zwycięskiej.
PROŚBA O POMOC – w związku z sytuacją lockdown’u potrzebujemy większej
liczby osób spełniających rolę stewardów. Zgłoszenia i trening można dokonać
dzwoniąc lub SMS-ując pod numer 07507069764 (Bożena).
HESTON – od marca nie ma polskiej mszy w kościele na Heston. Jak na razie nie ma
możliwości odprawiania tej Mszy Św. ze względu na lockdown. Zapraszamy do
wspólnej modlitwy przez https://player.bobola.church/
KOPERTY GA na 2021 – osoby prowadzące Gift Aid w naszej parafii w grudniu
planują rozdawanie kopert na rok 2021. Do tej pory najwięcej osób składało ofiary
przez system kopertowy. Dużym jednak utrudnieniem są ograniczenia związane
z lockdown’em. Jakąś alternatywą stały się zlecenia stałe. W obliczu kolejnego
zamknięcia kościołów prosimy, by ustanowić w swoim banku stałe zlecenie
(najlepiej miesięcznego S/O lub D/D) z dopiskiem GA [Numer]. Zachęcamy też
nowych parafian i tych, którzy swoje ofiary składali w żółtych kopertach do
wypełnienia deklaracji GA. Będzie taka możliwość po 2/12/20, podczas akcji GA,
gdy Referenci GA będą służyli pomocą i informacją odnośnie zasad
funkcjonowania Gift Aid.
PODZIĘKOWANIA – „Bóg zapłać” za modlitwę i wszelką pomoc! Naszym
Parafianom i Przyjaciołom dziękujemy za modlitwę, troskę, życzliwość i ofiary.
W sposób szczególny pragniemy podziękować stewardom, szafarzom,
lektorom i osobom posługującym przy ołtarzu, a także paniom florystkom!
Zapraszamy w środowy wieczór na modlitwę przed obrazem Pani
Kozielskiej za parafię, parafian oraz Ofiarodawców i Dobroczyńców.
Ofiary z niedzieli 01.11.2020:

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

£ 3144.48

£ 1095.00
£ 1759.48
£ 290.00

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
08.11.20: 1. Mdr 6, 12-16 Mądrość znajdą ci, którzy jej szukają; Ps 63: Ciebie, mój
Boże, pragnie moja dusza; 2. 1 Tes 4, 13-18 Powszechne zmartwychwstanie; 3. Mt
25, 1-13 Przypowieść o dziesięciu pannach.
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

