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

WIADOMOŚCI PARAFIALNE
05 Września 2021
05-IX-2021
XXIII
NIEDZIELA Zw.

06-IX-2021
PONIEDZIAŁEK
07-IX-2021
WTOREK
(poza parafią)
08-IX-2021
ŚRODA
(poza parafią)
09-IX-2021
CZWARTEK
(poza parafią)
10-IX-2021
PIĄTEK
11-IX-2021
SOBOTA

NIEDZIELA

Rok B

2385

1. Śp. Danuta Czarnecka (9. r. śm.).
2. O łaskę zdrowia dla Krzysztofa Leszczyńskiego.
1. O bł. Boże i opiekę MB Kozielskiej dla Blanki (z ok. ur.).
10:00
2. Śp. Anna Baradziej – z int. Róż Różańcowych.
Za poległych i zmarłych lotników polskich podczas II Wojny
12:00 Światowej oraz za członków Związku Lotników Polskich.
Dziękczynna za otrzymane łaski z prośba o bł. Bożę
19:00 i opiekę MB Kozielskiej dla Agaty i Jerzego (28. r. śl.).
1. Dziękczynna z prośbą o bł. Boże i opiekę MB Kozielskiej
10:00 dla Radia BOBOLA, prowadzących je i słuchaczy.
2. Śp. Józef Skoczylas; śp. Cycylia Skoczylas.
O bł. Boże, światło Ducha Św. i opiekę MB Kozielskiej dla
19:00 Adama Dowoyna-Sylwestrowicz w dniu urodzin.
O bł. Boże, dary Ducha Św. i opiekę MB Kozielskiej dla Karoliny
10:00 w nowym roku akademickim.
19:00 O bł. Boże, łaski i opiekę MB Kozielskiej dla ks. Marka.
1. Śp. Bronisława i Ignacy Grzyb; Śp. Felikasa i Michał Długosz –
z int. wnuczki
2. O bł. Boże dla Dawida Brylińskiego (z ok. Chrztu).
10:00 Śp. Jadwiga Krzywochlawy; Śp. Adela Sawicka.
Dziękczynna z prośbą o bł. Boże i opiekę MB Kozielskiej
19:00 dla Natalii i Bartłomieja (3. r. śl.) oraz ich dzieci.
1. O nawrócenie i opiekę MB Kozielskiej dla syna i jego dziewczyny.
2. O bł. Boże, przemianę serca i nawrócenie dla Patrycji.
10:00 Śp. Krystyna Zapaśnik (10. r. śm.).
19:00 Śp. Krystyna Zapaśnik (10. r. śm.).
1. O pomyślne rozwiązanie problemu w Bogu wiadomej sprawie.
2. Śp. Irena Witkowski.
O zdrowie i bł. Boże o opiekę MB Kozielskiej dla Marysi
10:00 Stenzel (z ok. ur.).
1. O bł. Boże i opiekę MB Kozielskiej dla szafarzy i ich rodzin.
19:00 2. O bł. Boże, opiekę MB i orędownictwo Świętych dla
członków Róży pw. NSPJ i ich rodzin.
10:00 Śp. Maria i Stanisław Krokos; Śp. Irena i Jacek Busz.
1. Śp. Roman Wróbel (r. śl.) - z int. Żony.
19:00 2. O bł. Boże, opiekę MB i orędownictwo Świętych dla
członków Róży pw. św. Kazimierza Królewicza i ich rodzin.
08:30

O bł. Boże, zdrowie, opiekę Matki Bożej Kozielskiej dla
08:30 Haliny - z int. córki.
1. O bł. Boże, dary Ducha Św. i opiekę MB Kozielskiej dla
ks. Konrada.
10:00
2. O bł. Boże i opiekę MB Kozielskiej dla Agnieszki oraz
w intencji Bogu wiadomej.
XXIII
1. O bł. Boże i opiekę MB Kozielskiej dla członków IPAK
12:00 Hammersmith (z ok. rozpoczęcia roku duszpasterskiego).
2. Śp. Zenon Handzel - z int. IPAK Hammersmith.
NIEDZIELA Zw.
Śp. Bogumiła Szymanowska (24. r. śm.) - z int. córki
19:00 z rodziną.
Ks. Andrzej (01-30.09.2021): Śp. Antoni Żyguła – int. popogrzebowe (poza parafią).
12-IX-2021

REKOLEKCJE KAPŁAŃSKIE - od poniedziałku do czwartku (0609.09.2021) kapłani Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii odprawiać będą
doroczne rekolekcje. Tym razem w ośrodku konferencyjnym w Swanwick.
Prosimy o modlitwę o owocne ich przeżycie i umocnienie duchowe.
NABOŻEŃSTWA – ku czci naszych Patronów – zapraszamy do udziału
w nabożeństwach ku czci św. Andrzeja Boboli (każdy I. wtorek m-ca) i św.
Maksymiliana M. Kolbe (w każdy II. wtorek m-ca). Zachęcamy do
powierzania swoich intencji modlitwie wspólnoty parafialnej. Andrzejowa
Księga Próśb dostępna jest na stoliku, przy pomniku Sybiraczki (pod
witrażem gen. Wł. Andersa) - wpisz swoje intencje!
SPOTKANIA FORMACYJNE - (1) Spotkanie formacyjne dla szafarzy w
piątek, 10.09.2021, 19:00-21:00. (2) Spotkanie dla ministrantów na
rozpoczęcie roku duszpasterskiego w sobotę, 18.09.2021, od 16:00 –
spotkanie integracyjne i wspólna Msza Sw.
KOMUNIA BEZGLUTENOWA – coraz częściej pojawia się pytanie
o możliwość przyjęcia Komunii Św. bez gluteniu. Osoby dotknięte celiakią lub
inną formą nietolerancji glutenu prosimy, by przed Mszą Św. w zakrystii
zgłosić ten fakt i podejść w procesji komunijnej w pierwszej kolejności.
KATECHEZA KOMUNIJNA 2022 – do katechezy zgłoszonych zostało 20
dzieci. Rodziców pragniemy poinformować, że planujemy systematyczne
katechezy, ale chcemy podejść do tego duszpastersko i w pierwszej
kolejności zorganizować indywidualne spotkanie księdza z dzieckiem
i rodziną. Będziemy kontaktować się z wami, by ustalać datę i czas.
Zasadniczym celem tych spotkań ma być wspólna modlitwa w waszych
domach, wzajemne poznanie się i ustalenie zasad pracy.
BIERZMOWANIE – podczas czerwcowych zapisów na listę kandydatów do
Bierzmowania włączono 35 młodych kandydatów. Data spotkania z rodzicami
i młodzieżą będzie podana w II połowie września.
OGŁOSZENIE RÓŻAŃCOWE – to ogłoszenie wisi w biuletynie i na stronie już
trzeci tydzień. Dziękujemy za zainteresowanie tym, którzy zdecydowali się
włączyć w pracę Róż. Ideą przewodnią istnienia Róż Różańcowych jest troską
o budowanie duchowego zaplecza dla parafii i wzajemne wspieranie siebie a
także swoich rodzin, przez przywoływanie orędownictwa Matki Bożej. Od
strony praktycznej cała sprawa sprowadza się do tego, by zbudować grupę 20

osób, które każdego dnia odmawiać będą jedną dziesiątkę różańca w intencji
Kościoła i parafii, rozważając przy tym powierzoną sobie przez miesiąc
tajemnicę. Dzięki temu wspomniane 20 osób – niezależnie, gdzie się znajduje
i co robi - odmawia codziennie jeden różaniec złożony z 4 części!
Opatrzność Boża sprawiła, że naszej parafii – w zasadzie od samego
początku - towarzyszyła modlitwa różańcowa. Jednak - drogie siostry i bracia
różańcowi, drodzy Parafianie - dotarliśmy do punktu, w którym potrzeba nam
przepłoszyć pewien zastój jaki pojawił się w pracy Róż w parafii. Jako
duszpasterze wierzymy głęboko, że większość z członków grup różańcowych
nieprzerwanie modli się na różańcu, ale pandemia, lockdown’y, codzienne
zmagania z trudnościami i inne nieprzychylne okoliczności, niepostrzeżenie
wyłączyły różańcowy zapał, a co z tym idzie także i ludzi. Skłania nas to do
gorącego apelu, skierowanego do wszystkich parafian, którym modlitwa
różańcowa nie jest obca albo przynosi wiele duchowych radości bądź
wyprasza łaski ku umocnieniu wiary, by połączyć swoje siły i różańcowym
kręgiem objąć zarówno najbliższych, jak i rodzinę rodzin, która jest
Parafia. Czytając znaki czasu widzimy, że takiej właśnie modlitwy potrzeba
naszej wspólnocie! Jeżeli wasza odpowiedź zbiegnie się z naszym apelem,
powołamy do życia kolejne kręgi różańcowe. W pierwszej kolejności
potrzebujemy 9 osób, które wypełniłyby lukę powstałą po odejściu do nieba,
tych którzy swoją sztafetę modlitwy dopełnili do końca. Prosimy też o pomoc w
modlitwie różańcowej przed wieczorową Mszą św. – w tygodniu, a w niedzielę
przed sumą. Zapraszamy także do udziału we Mszach z tytułu święta lub
wspomnienia patrona swej Róży. W tej formie aktywności i odpowiedzialności
za Parafię nie ma ograniczeń ani wiekowych, ani światopoglądowych, ani
społecznych czy innych. W zasadzie jedynym warunkiem przyłączenia się do
Róży jest dobra wola i codzienne odmówienie wyznaczonego 10.tka.
Zgłoszenia przyjmujemy w zakrystii po Mszach Św.
Róże to też modlitwa za siebie i najbliższych, dlatego warto przypomnieć, że
dwa razy do roku odprawiane są specjalne intencje „z prośbą
o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej i Świętych”. I tak: Róża I pw.
NSPJ - 10.09.2021 o godz. 7.00 pm; Róża II pw. Matki Bożej KozielskiejZwycięskiej - 04.09.2021 o godz. 7.00 pm; Róża III pw. Królowej Różańca Św.
- 07.10.2021 o godz. 7.00 pm; Róża IV pw. św. Andrzeja Boboli - 05.10.2021
o godz. 7.00 pm; Róża V pw. św. Jana Pawła II - 02.10.2021 o godz. 7.00 pm;
Róża VI pw. św. Kazimierza Królewicza - 11.09.2021 o godz. 7.00 pm; Róża
VII pw. Św. Józefa - 29.09.2021 o godz. 7.00 pm. Poza tym 05.09.2021
o godz. 10.00 am polecamy „Śp. Anna Baradziej – od Róż Różańcowych”
a 26.09.2021 o godz. 10.00 pm odprawiana będzie za „śp. Janina
Kwiatkowska – od Róż Różańcowych”. Zapraszamy wszystkich chętnych do
różańcowej modlitwy za parafię i Kościół.
KSIĄZKA O MB KOZIELSKIEJ – przypominamy, że nakładem parafii wydana
została Historia cudownej płaskorzeźby MB Kozielskiej Zwycięskiej i jej kultu.
Autorem opracowania jest dr hab. A. T. Suchcitz. Książka wydana została
w formie albumowej z bogatym materiałem fotografii, indeksem nazwisk
i streszczeniem w języku angielskim. Książka nadaje się nie tylko do czytania czy
na półkę, ale może być świetną wizytówką albo też prezentem dla bliskich lub
przyjaciół. Publikacja dostępna jest w naszym sklepiku. Album można również
nabyć za pośrednictwem Radia BOBOLA (informacje na stronie Radia).

NOWA INWESTYCJA – dla tych, którzy czytają tą notkę po raz pierwszy
informacja, że chodzi o zastąpienie obecnych ławek zupełnie nowymi,
dębowymi, o podobnej konstrukcji i kolorystyce, ale z większą ergonomią
użytkową. Pełna nazwa projektu to „projekt wymiany ławek”. Inwestycja
oszacowana została na 160 tys. funtów i będzie realizowana do połowy
następnego roku. Po zatwierdzeniu projektu przez powierników Polskiej Misji
Katolickiej w dniu 09.06.2021 r., rozpoczęliśmy sukcesywne spłacanie a środki
na środki na jego realizację czerpiemy z oszczędności z lat poprzednich –
pierwsza transza na uruchomienie inwestycji miała miejsce w czerwcu,
a kolejne to comiesięczne raty (10K). Miejmy nadzieję, że ani pandemia, ani
podwyżki związane z Brexit’em nie spowolnią realizacji. Prosimy o modlitwę!
KANCELARIA – przypominamy, że Biuro Parafialne do 12.09.2021 r. funkcjonuje
w trybie wakacyjnym, (w soboty, w godz. od 10.30 - 12.30), a po 13.09.2021
przechodzimy do trybu zwykłego (poniedziałek, środa sobota od 10:30-12, a we
czwartki od 17.30-19.00). Prosimy o tym pamiętać przy planowaniu swoich zajęć
i spraw wymagających wizyty w biurze parafialnym. W sprawach pilnych (np.
wezwanie do chorego czy zgłoszenie pogrzebu) prosimy kontaktować się
z duszpasterzem pełniącym dyżur. Przypominamy także, iż do 15 września
wstrzymane są wpisy i rejestracja nowych członków parafii (jest to związane
z inwentaryzacją kartoteki parafialnej).
PODZIĘKOWANIA – „Bóg zapłać” Parafianom i Przyjaciołom za modlitwę, troskę
i życzliwość. Dziękujemy za opiekę nad kwiatami i sprzątanie kościoła. W dalszym
ciągu zapraszamy na modlitwę przed obrazem Pani Kozielskiej za parafię
i Dobroczyńców.
Ofiary z niedzieli 29.08.2021:

Wpłaty na GA (koperty)
Wpłaty na GA (S/O + D/D + FPI)
Taca i ofiary na kościół
Sklepik + dzieła charytatywne
Ofiary na kościół + dzieła ewangelizacyjne (on-line)
CRYPTS & PLAQUES
Wydatki na parafię od 29.09-04.09.2021:

£ 3 442.14

£ 948.20
£ 911.00
£ 692.30
£ 487.87
£ 252.77
£ 150.00
£ 12070.48

Jeśli ktoś pragnąłby czekiem złożyć dobrowolną ofiarę na rzecz
parafii lub inny cel parafialny, prosimy go wypisać na:
(czek) : PCM HAMMERSMITH
(przelew, S/O, D/D) : Sort code 30-94-57
No. 00619171
05.09.21: 1. Iz 35, 4-7a Przejrzą oczy niewidomych i uszy głuchych się otworzą; Ps 146
Chwal, duszo moja, Pana, Stwórcę swego; 2. Jk 2, 1-5 Bóg wybrał ubogich;
3. Mk 7, 31-37 Uzdrowienie głuchoniemego.
Duszpasterze: ks. Marek Reczek, proboszcz; ks. 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

