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

WIADOMOŚCI PARAFIALNE
29 LISTOPADA 2020
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19:00
10:00

19:00

CZWARTEK
04-XII-2020

10:00
19:00

PIĄTEK
05-XII-2020

10:00

SOBOTA

19:00

I NIEDZIELA ADW.

Rok A

2345

1. Za zmarłych z rodzin: Babiarz, Walawender,
Walisiewicz, Dworskich i Chamerskich.
2. Śp. Maria i Tadeusz Haluta - z int. syna.
Śp. Danuta Choroszewska.
Śp. Irena Anders (10. r. śm.) - z int. Ambasady RP w Londynie.
O bł. Boże, dary Ducha Św. i opiekę MB Kozielskiej dla
Huberta Kicka.
O bł. Boże, dary Ducha Św. i opiekę MB Kozielskiej dla
Magdy Wójcik - z int. członków Grupy Wielbienia.
O zdrowie, pomoc Bożą w przezwyciężaniu zła i opiekę
MB Kozielskiej dla Anny i jej mamy Krystyny.
1. Śp. Zdzisław Andrysiak - z int. syna z rodziną.
2. O pomoc Bożą w pomyślnym rozwiązaniu trudnej
sprawy i o wytrwałość w podjętych zamierzeniach.
Śp. Saturnin i Aleksandra Ostrowcy; za zmarłe
rodzeństwo i zmarłych z rodziny.
1. Przebłagalna i wynagradzająca za akty wandalizmu
świątyń w Polsce i profanacji przedmiotów kultu.
2. O bł. Boże i opiekę MB dla Stewardów i ich rodzin.
Śp. Cecylia Skoczylas (w dn. Im.);
śp. Zbigniew Pachowski (11. r. śm.).
Przebłagalna i wynagradzająca za akty wandalizmu
świątyń w Polsce i profanacji przedmiotów kultu.
Przebłagalna i wynagradzająca za akty wandalizmu
świątyń w Polsce i profanacji przedmiotów kultu.
1. O świętość, łaski Ducha Św., bł. Boże i opiekę MB
Kozielskiej dla posługujących kapłanów i o nowe powołania.
2. O oddalenie choroby i dar zdrowia oraz umocnienie
i ufność w opiekę Bożą. || O bł. Boże dla Rafała (z ok. ur.).
Śp. Józef Dymiter (22. r. śm.) - z int. żony z dziećmi i wnukami.
O bł. Boże i opiekę MB Kozielskiej dla dzieci komunijnych
i ich rodzin.
Śp. Stanisława i Jan Kanclerz.
1. Śp. Gustaw Ślepokora (r. śm.) - z int. syna z rodziną.
2. Wynagradzająca za grzechy ludzi przeciw
Niepokalanemu Sercu NMP - z int. Rodziny Fatimskiej.

06-XII-2020

08:30 Śp. Teodor Czakon (3. r. śm.).

Za zmarłych z rodziny Kobryń, Górskich, Purzyńskich,
Żytkiewicz i Warczewski.
II Niedziela Adw.
Dziękczynno-błagalna w intencji Parafii (z okazji 59.
12:00
rocznicy odprawienia pierwszej Mszy Św.).
O bł. Boże, dary Ducha Św. i opiekę MB Kozielskiej dla
17:00
Dawida (z ok. 11. r. ur.).
NIEDZIELA
19:00 Śp. Irena Pyzel.
Ks. Bronisław: Śp. Ewa Maria Muller (gregorianka).
10:00

NIEDZIELA
29 LISTOPAD 2020 – I Niedziela Adwentu
08:30, 10:00, 12:00, 17:00 i 19:00, kościół ONLILNE: Msze rekolekcyjne z homilią.
18:30, kościół ONLINE: Nabożeństwo za zmarłych polecanych w wypominkach.
PONIEDZIAŁEK
30 LISTOPAD 2020
10:00, kościół ONLINE: Msza z homilią, a po niej konferencja rekolekcyjna.
15:00, kościół ONLINE: Koronka do Bożego Miłosierdzia i adoracja Najśw. Sakramentu.
19:00, kościół ONLINE: Msza z homilią, a po niej konferencja rekolekcyjna.
WTOREK
01 GRUDNIA 2020
10:00, kościół ONLINE: Msza z homilią, a po niej konferencja rekolekcyjna.
15:00, kościół ONLINE: Koronka do Bożego Miłosierdzia i adoracja Najśw. Sakramentu.
19:00, kościół ONLINE: Msza z homilią, a po niej konferencja rekolekcyjna.
20:00, salka (Basement, 18 Greenside Road, W12): Spotkanie polskiej grupy AA.
ŚRODA
02 GRUDNIA 2020 – OTWARCIE KOŚCIOŁÓW!!!
10:00, kościół: Msza z homilią, a po niej konferencja rekolekcyjna.
15:00, kościół ONLINE: Koronka do Bożego Miłosierdzia i adoracja Najśw. Sakramentu.
18:00-19:00, kościół: Możliwość adoracji Najśw. Sakramentu w kościele.
19:00, kościół: Msza z homilią, a po niej konferencja rekolekcyjna.
CZWARTEK
03 LISTOPAD 2020 – I Czwartek Miesiąca
10:00, kościół: Msza z homilią, a po niej konferencja rekolekcyjna.
15:00, kościół ONLINE: Koronka do Bożego Miłosierdzia i adoracja Najśw. Sakramentu.
18:00-19:00, kościół: Możliwość adoracji Najśw. Sakramentu w kościele.
19:00, kościół: Msza z homilią, a po niej konferencja rekolekcyjna.
PIATEK
04 GRUDZIEŃ 2020 – I Piątek Miesiąca
10:00, kościół: Msza z homilią, a po niej konferencja rekolekcyjna.
15:00, kościół ONLINE: Koronka do Bożego Miłosierdzia i adoracja Najśw. Sakramentu.
18:00-19:00, kościół: Możliwość adoracji Najśw. Sakramentu w kościele.
19:00, kościół: Msza z homilią, a po niej konferencja rekolekcyjna.
SOBOTA
05 GRUDZIEŃ 2020 – I Sobota Miesiąca
10:00, kościół: Msza z homilią, a po niej konferencja rekolekcyjna.
14:00 i 16:00, kościół: Dzieci I Komunia (grupa A + B) i rodzice.
18:00-19:00, kościół: Możliwość adoracji Najśw. Sakramentu w kościele.
19:00, kościół: Msza z homilią, a po niej konferencja rekolekcyjna.
NIEDZIELA
06 GRUDZIEŃ 2020 – I Niedziela Miesiąca
08:30, 10:00, 12:00, 17:00 i 19:00, kościół: Msze rekolekcyjne z homilią (zakończenie).
18:30, kościół: Nabożeństwo adwentowe – Godzinki do Niepokalanego Pocz. NMP.

ADWENT – w tą niedzielę rozpoczynamy Adwent. Zachęcamy do podejmowania
postanowień adwentowych. Zróbmy wszystko, by przez uczynki pokutne, modlitwę i
jałmużnę zatrzymujemy się nad drugą ważną prawdą naszej wiary, Wcieleniem Syna
Bożego („…i stał się człowiekiem”). Tradycję czuwania adwentowego możemy
ożywić poprzez żarliwszą modlitwę, a le i udział w RORATACH. W naszym kościele
roraty będą odprawiane codziennie o 19.00, a w soboty o 10.00 rano. Od środy
zapraszamy do wspólnego oczekiwania na przyjście Pana. Roraty będziemy
rozpoczynać procesją światła - zapraszamy rodziców z małymi dziećmi.
REKOLEKCJE ADWENTOWE – zachęcamy wszystkich parafian i przyjaciół do
wzięcia udziału w rekolekcjach. Temat: Maranatha! Przyjdź Panie!”. Wygłosi je
ks. Witold Kapuściński, proboszcz parafii św. O. Pio w Londynie. Program
zamieszczony jest na naszej stronie w sekcji OGŁOSZENIA. W obydwie
niedziele wysłuchamy homilii rekolekcyjnych, a w tygodniu zapraszamy na
spotkania eucharystyczne z homilią i konferencje. Od poniedziałku do piątku
od 15:00-18:00 adoracja będzie ONLINE, a od środy do piątku normalnie na
godzinę przed Mszą wieczorową.
Radio BOBOLA – zaprasza to do odwiedzenia nowej wersji podstrony
ADWENT 2020. Zamieszczono na niej specjalny serwis na ten wyjątkowy
czas: https://radio.bobola.church/adwent-2020-w-radio-bobola
LOCKDOWN – mamy zgodę, by od 2 Grudnia 2020 r. otworzyć świątynie
i zaprosić do uczestnictwa we Mszach św. a także w innych nabożeństwach.
Msze – przypominamy godziny odprawiania: 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 – zapraszamy od poniedziałku do piątku, od 3 pm - 5:55 pm,
a od środy do soboty od 6 pm. UWAGA: nie będzie już adoracji po mszach
wieczorowych. Tak samo od poniedziałku znoszone są godziny wieczorowych
adoracji i modlitwa indywidualna.
W związku z otwarciem kościołów przypominamy ogólne zasady zachowania
i uczestnictwa we Mszach Św.:
1. Każdy z wchodzących do świątyni używa maseczkę (poza małymi dziecmi).
2. Dbamy o dystans społeczny (1.2 m).
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 prosimy
o poświęcenie mu / im większej uwagi.
5. Przed wejściem do kościoła i przy wyjściu z niego należy zdezynfekować
dłonie żelem z wysoką zawartością alkoholu.
6. Ze stolików można zabrać jedynie „Wiadomości Parafialne” i „Żyć
Ewangelią”. Nie zostawiamy na nich żadnych materiałów, ulotek, gazetek itp.
Rzeczy pozostawione w kościele są utylizowane.
7. Komunia Św. udzielana będzie tylko na rękę.
8. Po zakończonej czasu na modlitwę ławki, drzwi, klamki muszą być
dezynfekowane. W związku z tym prosimy o sprawne opuszczanie kościoła.
9. Nie zatrzymujemy się przed wejściem i wyjściem kościoła

10. Osoby z podwyższoną temperaturą, kaszlem, oznakami stanu zapalnego,
itp. w dalszym ciągu nie mogą brać udziału w modlitwie.
WAZNE ROCZNICE – 08.XII.2019 r. wspominać będziemy 59. rocznicę odprawienia 1.
Mszy św. w naszym kościele, a 16 grudnia wypada 8. rocznica konsekracji naszego
kościoła - dla przypomnienia: dokonał jej abp Józef Michalik, ówczesny
Przewodniczący Episkopatu Polski. Zachęcamy, by w swojej modlitwie wspomnieć o
tych, którzy kupili ten kościół, wyremontowali go, wyposażali i utrzymywali przez blisko
60 lat jego historii, a także za wszystkich, którzy obecnie dbają o jego piękno i
znaczenie. Co roku wręczane były z tej okazji medale BOBOLANA i medale zasługi
PCM. Niestety, z powodu COVIDu, przenosimy to na maj 2021, do dnia 16 Maja, kiedy
to będziemy świętowali odpust ku czci św. Andrzeja Boboli.
KALENDARZ INTENCJI na 2021 – zapraszamy do rezerwacji terminów
mszy parafian i gości. Można to zrobić telefonicznie, email’owo lub
korespondencyjnie.
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 i p.Krystynie!
Zapraszamy w środowy wieczór na modlitwę przed obrazem Pani
Kozielskiej za parafię, parafian oraz Ofiarodawców i Dobroczyńców.
Ofiary z niedzieli 22.11.2020:

Wpłaty na GA (S/O i D/D)
Wpłaty na GA (koperty)
Taca i ofiary na kościół (ON-LINE)
Kolumbarium

£ 1 721.33

£ 434.00
£ 537.00
£ 630.33
£ 120.00

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
29.11.20: 1. Iz 63, 16b-17. 19b; 64, 2b-7 Obyś rozdarł niebiosa i zstąpił; Ps 80: Odnów
nas, Boże, i daj nam zbawienie; 2. 1 Kor 1, 3-9 Oczekujemy objawienia się Jezusa
Chrystusa; 3. Mk 13, 33-37 Czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy pan domu przyjdzie.
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

