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

WIADOMOŚCI PARAFIALNE
13 GRUDNIA 2020
13-XII-2020

III NIEDZIELA ADW.

Rok B

2348

08:30 Śp. Piotr Zaleski - z int. syna z rodziną.

O bł. Boże i łaskę wiary, opiekę MB Kozielskiej i dary
Ducha św. dla Bartłomieja (z ok. ur.) - z int. mamy.
III Niedziela Adw.
1. Dziękczynna z prośbą o bł. Boże dla Parafian i Parafii
(7. r. konsekracji k-ła) – int. fundacyjna.
„GAUDETE”
12:00
2. O bł. Boże dla żyjących oraz za poległych i zmarłych
członków ZbŻSBSK – int. fundacyjna.
Śp.
Józef (1. r. śm.); za zmarłych z Ćwiąkała.
17:00
NIEDZIELA
19:00 Śp. Zbigniew Górski - z int. żony Wiesławy z dziećmi.
14-XII-2020
10:00 O bł. Boże i pomyślny rozwój Radia BOBOLA.
Przebłagalna i wynagradzająca za akty wandalizmu
19:00
świątyń w Polsce i profanacji przedmiotów kultu.
PONIEDZIAŁEK
O bł. Boże i opiekę MB Kozielskiej dla Mariusza (33. r.
15-XII-2020
10:00
ur.).
Dziękczynna z prośbą o bł. Boże dla dobroczyńców
19:00
i przyjaciół
WTOREK
16-XII-2020
10:00 Śp. Halina i Stefan Steckiw.
19:00 Śp. Stanisława Kozioł (17. r. śm.); za zmarłych z rodziny.
ŚRODA
O bł. Boże i opiekę MB Kozielskiej dla Julii i Roberta - z int.
17-XII-2020
10:00
rodziców.
19:00
O zbawienie wieczne dla dusz w czyśćcu cierpiących.
CZWARTEK
O nawrócenie, przebaczenie, bł. Boże i opiekę MB Kozielskiej
18-XII-2020
10:00
dla Marii - z int. siostry.
19:00 Śp. Jan Suchcitz.
PIĄTEK
O nawrócenie, dar mądrości, bł. Boże i opiekę MB
19-XII-2020
10:00
Kozielskiej dla Adama i jego rodziny.
SOBOTA
19:00 Śp. Teresa Michalska.
20-XII-2020
08:30 Śp. Zofia i Wojciech Smoła oraz zmarli z ich rodzin.
10:00 O zdrowie i bł. Boże dla Benedykta (17. r. ur.).
IV Niedziela
O zdrowie i bł. Boże i opiekę MB Kozielskiej dla ks.
12:00
Konrada i jego cioci, Magdaleny.
Adw.
O zdrowie i bł. Boże i opiekę MB Kozielskiej dla Anny
17:00
i Krystyny.
Śp. Wacław Parylak (10. r. śm.); śp. Rudolf Chybiorz (38.
NIEDZIELA
19:00
r. śm.); za zmarłych z rodzin Parylak, Chybiorz i Łukosz.
Ks. Bronisław (do 14.12.2020): Śp. Ewa Maria Muller (gregorianka).
10:00

NIEDZIELA
13 GRUDZIEŃ 2020
18:30, kościół: Nabożeństwo adoracja Najśw. Sakramentu.
PONIEDZIAŁEK
14 GRUDNIA 2020
15:00, kościół ONLINE: Koronka do Bożego Miłosierdzia i adoracja Najśw. Sakramentu.
WTOREK
15 GRUDNIA 2020
20:00, salka (Basement, 18 Greenside Road, W12): Spotkanie polskiej grupy AA.
ŚRODA
16 GRUDNIA 2020
8. ROCZNICA KONSEKRACJI KOSCIOŁA
19:00, kościół: Msza i nabożeństwo do MB Kozielskiej zwycięskiej.
CZWARTEK
17 LISTOPAD 2020
19:30, kościół: Prywatna adoracja Najśw. Sakramentu w kościele.
SOBOTA
19 GRUDZIEŃ 2020
15:00, ZOOM MEETING: katecheza komunijna dla dzieci (gr. A + B), a 20:00 dla rodziców.
NIEDZIELA
20 GRUDZIEŃ 2020
18:30, kościół: Nabożeństwo adoracja Najśw. Sakramentu.
ADWENT – za nami już połowa Adwentu, czasu, w którym przez uczynki pokutne,
modlitwę i jałmużnę staramy się przygotować się do Bożego Narodzenia.
RORATY codziennie o 19.00, a w soboty o 10.00 rano. Rozpoczynamy je
procesją światła - zapraszamy zatem rodziców z małymi dziećmi.
ADORACJA – przypominamy, że na czas adwentu od poniedziałku do piątku,
w godzinach 15:00-19:00 trwa adoracja ONLINE, a w tygodniu, na godzinę przed
wieczorową mszą można przyjść do kościoła. Także w każdy czwartek po mszy
wieczornej adoracja trwa do 21ej.
Radio BOBOLA – zaprasza do: (1) odwiedzenia nowej wersji podstrony
ADWENT 2020. Zamieszczono na niej specjalny serwis na ten wyjątkowy
czas (https://radio.bobola.church/adwent-2020-w-radio-bobola). (2) od wtorku
na stronie Radia będą też dostępne podcasty z nagranymi rekolekcjami
(https://radio.bobola.church/archiwum/). Można zatem w wolnej chwili sięgnąć
jeszcze raz do rekolekcyjnych rozważań albo nadrobić nieobecność na nich
.


WAZNA ROCZNICA – 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 COVID’u,
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 Św.
na 2021. Można to zrobić telefonicznie, email’owo lub korespondencyjnie.
KOPERTY GA na 2021 – z powodów ograniczeń COVID-19, akcja rozdawania
kopert zostaje przesunięta na czas po pandemii. W tym tygodniu wysłanych zostało

197 kopert z pudełkami na 2021 – pod uwagę wzięte zostały numery GA aktywne
w miesiącach wrzesień-listopad 2020. Pozostałych członków GA prosimy
o osobisty odbiór kopert lub informację, wówczas nowe kopertki zostaną wysłane
na wskazany adres. Tych z Państwa, którzy chcieliby się przystąpić do GA, prosimy
o kontakt z księdzem. Przy tej okazji zachęcamy do przeniesienia swoich ofiar na
system zlecenia stałego (najlepiej miesięcznego S/O lub D/D). Można je ustanowić
w swoim banku nawet przez telefon – prosimy jednak o dopisek: GA [Numer].
SPOWIEDZ ŚWIĄTECZNA – w obecnych warunkach możemy słuchać
spowiedzi tylko wtedy, gdy posługują stewardzi. Wymuszone jest to m.in.
koniecznością dezynfekcji miejsc, w których sprawowanych jest ten
sakrament, zachowania dystansu a także otwartego kościoła. Zapraszamy
zatem od poniedziałku do soboty: rano na 30 min przed mszą i wieczorem, na
godzinę przed mszą, a także w czwartki po mszy wieczornej do 21:00.
Prosimy, by nie odkładać spowiedzi na niedzielę, gdyż jest nas tylko dwóch,
a po lockdown’nie nazbierało się dużo różnych spraw do rozwiązania, poza
tym w miarę zbliżania się Świąt rośnie lista innych zobowiązań. Nie zawsze
wystarcza na to czasu i sił do posługi w konfesjonale.
CHOINKI – w najbliższy poniedziałek (13/12/2020), w godzinach porannych
ma dotrzeć do nas transport z choinkami. Ze względu na rozmiar
największego drzewka potrzebna jest męska pomoc. Jeżeli któryś
z obecnych dziś panów pracuje w niedalekiej odległości od kościoła, lub ma
możliwość podjechania do kościoła, prosimy o pomoc w rozładunku.
Ponieważ dokładną godzinę transportu będziemy znać dopiero po dokonaniu
załadunku (w niedzielę wieczorem), prosimy o pozostawienie w zakrystii
namiarów (numer telefonu) – informację przekażemy po jej uzyskaniu.
STROJENIE KOSCIOŁA – w tym tygodniu rodzice Scholi ŚWIATŁO będą
dekorować kościół: w poniedziałek wieczorem instalacja choinek, a we środę (po
wieczorowej mszy) aranżacja choinek. Dziękujemy za tę pracę i wykonane ozdoby.
WIGILIA i SENIORZY - odwiedziny chorych a także wigilia dla chorych
i Seniorów parafii – z wiadomych powodów nie odbędzie się, przepraszamy.
PASTERKA – zalecenia rządowe odnoszące się czasu otwarcia budynków
użyteczności publicznej w dniach 23-27 grudnia (m.in. miejsc kultu)
wprowadziły ograniczenie godzin ich działania do 23:00. W związku z tym
uległy zmianie dotychczasowe propozycje Pasterek. Zapraszamy Was na
godzinę 20:00 i 21:30! Prosimy przy tym pamiętać o maskach dezynfekcji
dłoni i dystansie społecznym. Uprzedzamy, że po zającu wszystkich
dostępnych miejsc, drzwi kościoła mogą być zamknięte.
MSZE W OKRESIE ŚWIĄTECZNYM: 24/12: 20:00 (Pasterka) i 21:30 (Pasterka);
25/12: 8:30, 10:00, 12:00 i 19:00 (spacerowa); 26/12: 8:30, 10:00 i 12:00;
31/12: Msza św. i nabożeństwo na zakończenie Starego Roku 2020 o 18:00 –
chcemy dać możliwość, tym, którzy wybierają się oglądać fajerweki.
KOLĘDA – tradycyjne spotkania kolędowe i modlitwa w waszych domach –
w obecnych warunkach - będą raczej niemożliwe. Czekamy na szczegółowe
instrukcje z nadzieją, że uda się opracować jakąś formę błogosławieństwa
waszych domów.

LOCKDOWN – od 2 Grudnia 2020 r. nasz kościół jest otwarty. Zapraszamy do
uczestnictwa we Mszach św. – 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 7 pm.
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 przejście do Sali św. Józefa i 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 modlitwie 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
PODZIĘKOWANIA – „Bóg zapłać” wszelką pomoc i ofiary. Naszym Parafianom
i Przyjaciołom dziękujemy też za modlitwę, troskę i życzliwość. W sposób
szczególny pragniemy podziękować p. Marii za wsparcie parafii kwotą £1000!
Dziękujemy także osobom pełniącym funkcje stewardów. Zapraszamy
w środowy wieczór na modlitwę przed obrazem Pani Kozielskiej za
parafię, parafian oraz Ofiarodawców i Dobroczyńców.
Ofiary z niedzieli 06.12.2020:

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

£1 989.66

£ 329.00
£ 1092.00
£ 1250.58
£ 1060.00

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
13.12.20: 1. Iz 61, 1-2a. 10-11 Ogromnie się weselę w Panu; Ps Łk 1, 46-54: Raduj
się, duszo, w Bogu, Zbawcy moim; 2. 1 Tes 5, 16-24 Przygotujcie duszę i ciało na
przyjście Pana; 3. J 1, 6-8. 19-28 Świadectwo Jana Chrzciciela o Chrystusie.
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

