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

WIADOMOŚCI PARAFIALNE
12 Września 2021

NIEDZIELA

Rok B

2386

O bł. Boże, zdrowie, opiekę Matki Bożej Kozielskiej dla
08:30 Halin,y - z int. córki.
1. O bł. Boże i opiekę MB Kozielskiej dla ks. Konrada.
10:00 2. O bł. Boże i opiekę MB Kozielskiej dla Agnieszki oraz
w intencji Bogu wiadomej.
1. O bł. Boże i opiekę MB Kozielskiej dla członków IPAK
XXIV
NIEDZIELA Zw. 12:00 Hammersmith (z ok. rozpoczęcia roku duszpasterskiego).
2. Śp. Zenon Handzel - z int. IPAK Hammersmith.
19:00 Śp. Bogumiła Szymanowska (24. r. śm.) - z int. córki z rodziną.
Dziękczynna z prośbą o bł. Boże i opiekę MB Kozielskiej dla
10:00 Radia BOBOLA, prowadzących je i słuchaczy.
13-IX-2021
PONIEDZIAŁEK 19:00 Za zmarłych z rodziny Boruckich.
14-IX-2021
10:00 O bł. Boże, zdrowie i łaski dla Wiktora Jakubowskiego (60. r. ur.).
WTOREK
19:00 Śp. Józef i zmarli z rodziny Ćwiąkała.
15-IX-2021
10:00 Śp. Janusz Kalicki (8. r. śm.) - z int. rodziny.
ŚRODA
19:00 O Boże bł. dla Maji i Andrzeja Suchcitz (31. r. śl.).
16-IX-2021
10:00 O bł. Boże, zdrowie i opiekę MB Kozielskiej dla dzieci – z int. mamy.
O spokój duszy śp. Wacława Janickiego (kochanego
CZWARTEK
19:00 Tatusia, Teścia i dziadka) - z int. syna Piotra z rodziną.
10:00 O bł. Boże, potrzebne łaski, zdrowie i opiekę MB dla Marka.
17-IX-2021
Śp. Zdzisław Matusik oraz o łaskę nieba dla dusz
PIĄTEK
19:00 w czyśćcu cierpiących.
18-IX-2021
10:00 Śp. Helena Lal (4. r. śm.) - z int. córki.
Specjalna
16:00 O bł. Boże w nowym roku formacyjnym dla ministrantów i ich rodzin.
O bł. Boże, potrzebne łaski i opiekę MB Kozielskiej dla
SOBOTA
19:00 Justyny i Krzysztofa.
(poza parafią) O bł .Boże i opiekę MB Kozielskiej dla Remigiusza (40. r. ur.) –
O bł. Boże, dary Ducha Świętego i opiekę MB Kozielskiej
08:30 dla Roberta Szydło (7. r. ur.) - z int. ojca chrzestnego.
19-IX-2021
1. Dziękczynna z prośbą o bł. Boże i opiekę MB Kozielskiej
10:00 dla Roberta Szydło (7. r. ur.).
2. O bł. Boże na nowy Rok dla Szkoły im. M. Reja.
O bł. Boże i opiekę MB Kozielskiej dla koła lektorów (na
XXV
12:00 rozpoczęcie roku duszpasterskiego 2021/22).
NIEDZIELA Zw. 19:00 O bł. Boże, opiekę MB Kozielskiej, dary Ducha Św.,
zdrowie dla Bogumiły Pluta i bł. dla całej rodziny.
Ks. Andrzej (01-30.09.2021): Śp. Antoni Żyguła – int. popogrzebowe (poza parafią).
12-IX-2021

12 września br. w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie odbędzie się
beatyfikacja Matki Róży Czackiej i kard. Stefana Wyszyńskiego

NABOŻEŃSTWA – w tym tygodniu zapraszamy na następujące nabożeństwa:
(1) we wtorek po mszy wieczorowej modlitwa ku czci św. Maksymiliana M.
Kolbe. (2) We środę modlitwa do MB Kozielskiej. (3) we czwartek adoracja
Najśw. Sakramentu od 19:30-21:00. (4) We piatek (rano) Koronka do
Bożego Miłosierdzia. Zachęcamy także do wpisywania swoich intencji
w Andrzejowej Księdze Próśb – jest dostępna na stoliku, przy pomniku
Sybiraczki (pod witrażem gen. Wł. Andersa).
SPOTKANIA GRUP - (1) Koło Lektorów zaprasza na pierwsze powakacyjne
spotkanie we wtorek, 14.09.2021. (2) Ministranci – w sobotę, 18.09.2021
o godz. 16:00 zapraszają na wspólną Mszę Św. na rozpoczęcie roku
duszpasterskiego i spotkanie integracyjne.
KOMUNIA BEZGLUTENOWA – coraz częściej pojawia się pytanie
o możliwość przyjęcia Komunii Św. bez glutenu. 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 – Rodziców dzieci zgłoszonych do Komunii
w 2022 r. informujemy, że ks. Zygmunt będzie umawiał się na indywidualne
spotkanie z rodziną i dzieckiem w waszym domu. Planujemy zakończyć ten
etap do końca września, a w październiku rozpocząć systematyczne
spotkania. Zasadniczym celem tych spotkań ma być wspólna modlitwa,
wzajemne poznanie się i ustalenie zasad pracy. Prosimy zatem o cierpliwość.
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
miesiąc. Dziękujemy tym, którzy okazali zainteresowanie i zdecydowali się
włączyć w pracę Róż. Ideą przewodnią istnienia Róż Różańcowych jest troska
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. Wierzymy
głęboko, że większość z członków grup różańcowych nieprzerwanie modli się
wyznaczonym „dziesiątkiem”, ale pandemia, lockdown’y, codzienne zmagania
z trudnościami i inne nieprzychylne okoliczności, niepostrzeżenie wyłączyły
lub nawet wygasiły różańcowy zapał. Kierujemy więc apel do wszystkich
parafian, którym modlitwa różańcowa nie jest obca, by połączyć swoje siły
i różańcowym kręgiem objąć zarówno najbliższych, jak i rodzinę rodzin,
którą jest Parafia. Czytając znaki czasu widzimy, że takiej właśnie modlitwy
potrzebuje nasza wspólnota! Jeżeli będzie zainteresowanie, powołamy do
życia kolejne kręgi różańcowe. W dalszym ciągu potrzebujemy 4 osób do
zapełnienia luki po odejściu do nieba kilku osób. 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”. Kilka z nich już się
odbyło w niedalekiej przeszłości, a przed nami jeszcze: 11.09.2021, g. 7.00
pm: Róża VI pw. św. Kazimierza Królewicza; 29.09.2021, godz. 7.00 pm;
Róża VII pw. Św. Józefa; 02.10.2021, g. 7.00 pm: Róża V pw. św. Jana
Pawła II; 05.10.2021, g. 7.00 pm: Róża IV pw. św. Andrzeja Boboli;
07.10.2021, g. 7.00 pm: Róża III pw. Królowej Różańca Św. Poza tym
26.09.2021 o g. 10.00 am odprawiona zostanie intencja za „śp. Janinę
Kwiatkowską – od Róż Różańcowych”.
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).
KATECHETA – poszukujemy osób do prowadzenia katechezy w szkole sobotniej.
Bardzo przydatne i ważne będzie zaplecze teologiczne i przygotowanie
pedagogiczne szczegółowe informacje i kontakt w kancelarii lub u księdza.
APLIKACJE SZKOLNE – parafian, którzy chcą zapisać swoje dziecko / dzieci do
szkół katolickich / chrześcijańskich na terenie Londynu prosimy, aby: (1) zapoznać się
z zasadami / kryteriami szkoły, do której aplikują; (2) w kancelarii złożyć stosowne
formularze z wyprzedzeniem 3-5 dni roboczych (3) aplikacje powinny być wypełnione
(imię i nazwisko dziecka oraz pełna nazwa szkoły).
ZBIÓRKI SPECJALNE – zatwierdzone przez powierników Polskiej Misji Katolickiej
w Anglii i Wali: (1) 12.09.21: Fundację im. Ks. J. Kard. Glempa; (2) 26.09.19: Na
Biuro Główne Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii. Dobrowolne ofiary na tacę
będą zbierane po komunii.
KOLUMBARIUM – w pierwszych dwóch tygodniach października planujemy
powakacyjne sprzątanie w kolumbarium. W związku z tym apel do rodzin i osób
zainteresowanych: jeżeli ktoś chce zachować donice, świeczniki lub inne przedmioty,
prosimy, aby je przeglądnąć i zabrać do domu. W innym przypadku nieużywane,
wypalone, zaczernione i puste zostaną zutylizowane. Prosimy także, by nie stawiać
dużych donic z kwiatami! Wkrada się również praktyka samodzielnego instalowania
fotografii, emblematów, dodatkowych lub indywidualnych podstawek na kwiaty lub
znicze. Dyskretnie przypominamy, że wszystkie takie innowacje powinny być wcześniej
uzgodnione z osobami odpowiedzialnymi (Rada Administracyjna lub proboszcz).
Kolumbarium to przede wszystkim miejsce modlitwy, a znicze, kwiaty, ozdoby
i pamiątki po osobach, których prochy zostały tu złożone powinny mieć wymiar
symbolicznej łączności z Nimi i zachętą do modlitwy. Poza tym, prosimy, by zwiędłe
kwiaty lub wypalone znicze umieszczać we właściwych pojemnikach. Byłoby też

idealnie, gdyby – szukając dróg współpracy i troski o to miejsce - udało nam się
wypracować taką zasadę: zabierz do domu tyle samo wypalonych lampek, zużytych lub
zwiędłych kwiatów i oznak sympatii lub pamięci, ile jesteś w stanie przynieść nowych.
NOWA INWESTYCJA – dla tych, którzy czytają tę 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 od 13.09.2021 pracować
będzie w normalnie, czyli w poniedziałki, środy i soboty 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 05.09.2021:

Wpłaty na GA (koperty)
Wpłaty na GA (S/O + D/D + FPI)
Taca i ofiary na kościół
Dzieła charytatywne
Działa ewangelizacyjne (PCM Northolt)
Wydatki na parafię od 29.09-04.09.2021:

£ 3290.16

£ 863.68
£ 429.00
£ 950.24
£ 197.24
£ 850.00
£ 1 623.38

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
12.09.21: 1. Iz 50, 5-9a Bóg wspiera swego sługę w prześladowaniach; Ps 116 W
krainie życia będę widział Boga; 2. Jk 2, 14-18 Wiara niepołączona z uczynkami
jest martwa; 3. Mk 8, 27-35 Zapowiedź męki Chrystusa.
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

