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

WIADOMOŚCI PARAFIALNE
03 Października 2021

NIEDZIELA

Rok B

2390

O bł. Boże, potrzebne łaski i opiekę MB Kozielskiej dla
08:30 Dominika (14. r. ur.).
1. Dziękczynna z prośbą o bł. Boże i opiekę MB Kozielskiej
10:00 dla Eweliny i Grzegorza (10. r. śl.).
2. Śp. Jerzy Zaleśny (7. r. śm.).
Dziękczynna z prośbą o bł. Boże i opiekę MB Kozielskiej
XXVII
12:00 dla Eweliny i Jana (4. r. śl.).
NIEDZIELA Zw. 19:00 Śp. Wiesław Radzewicz (4. r. śm.).
Dziękczynna z prośbą o bł. Boże i opiekę MB Kozielskiej
10:00 dla Radia BOBOLA, prowadzących je i słuchaczy.
04-X-2021
PONIEDZIAŁEK 19:00 Śp. Jerzy Dowoyna-Sylwestrowicz (16. r. śm.).
05-X-2021
10:00 Śp. Anna Stankiewicz (36. r. śm.).
1. Śp. Ignacy Bielak (17. r. śm.).
2. O błogosławieństwo Boże, opiekę MB Kozielskiej
WTOREK
19:00 i orędownictwo Świętych dla członków Róży pw. św.
Andrzeja Boboli i ich rodzin.
06-X-2021
10:00 Śp. Andrzej Lasikowski; śp. Bogusława Niedzielska.
1. Przebłagalna i wynagradzająca za akty wandalizmu
świątyń w Polsce i profanację przedmiotów kultu.
ŚRODA
19:00 2. Dziękczynna z prośbą o dalsze bł. Boże i opiekę MB
Kozielskiej dla Zofii.
1. Śp. Colin Lawrence (18. r. śm.).
07-X-2021
10:00 2. Na cześć Matki Bożej Różańcowej oraz o bł. Boże dla
członków Róży pw. Matki Bożej Kozielskiej.
1. O bł. Boże, świętość życia, dary Ducha Św. i opiekę
MB Kozielskiej dla kapłanów pracujących w parafii oraz o
nowe powołania.
CZWARTEK
19:00 2. O bł. Boże, opiekę MB Kozielskiej i orędownictwo
Świętych dla członków Róży pw. Królowej Różańca Św.
i ich rodzin.
10:00 Śp. Leokadia Grzyb.
08-X-2021
1. O bł. Boże i opiekę MB Kozielskiej dla szafarzy i ich rodzin.
PIĄTEK
19:00 2. Śp. Danuta Choroszewska; śp. Eugenia Choroszewska.
09-X-2021
10:00 Śp. Maria Kuźmiecow.
1. Śp. Adam Maliński; śp. Krystyna; śp. Jan Dziki.
SOBOTA
19:00 2. Śp. Robert Richardson (2. r.); śp. Ludwika i Kazimierz
Tęgowscy.
03.10.21: 1. Rdz 2, 18-24 Stworzenie niewiasty; Ps 128 Niechaj nas zawsze Pan
Bóg błogosławi; 2. Hbr 2, 9-11 Chrystus, który uświęca, jak i ludzie, którzy mają
03-X-2021

być uświęceni, z Jednego są wszyscy; 3. Mk 10, 2-16 Co Bóg złączył, tego
człowiek niech nie rozdziela.

10-X-2021

08:30 Śp. Teofil i Henryka Wlasak.
1. Śp. Zofia i Olgierd Ornass – int. fundacyjna.
10:00 2. Śp. Anna, Leokadia, Gabriela, Marian, Jerzy, Zdzisław,
Sławomir Dućko; śp. Antoni Kozak; śp. Irma.
XXVIII
O bł. Boże dla członków TP Fundacji Jana Pawła II
12:00
w Wielkiej Brytanii – z okazji Dnia Papieskiego.
NIEDZIELA Zw.
1. Śp. Teodora Fiszer.
19:00 2. O bł. Boże i opiekę MB Kozielskiej dla Jana i Krystyny
(z ok. 52. r. śl.).
Ks. Jakub (01-30.10.2021): Śp. Antoni Żyguła – int. popogrzebowe (poza parafią).
NABOŻEŃSTWA – w tym tygodniu zapraszamy na nabożeństwa: (1) codziennie
po wieczorowej Mszy Św. nabożeństwo różańcowe; (2) zmiana tajemnic
różańcowych – niedziela, 13:00; (3) ku czci św. Andrzeja Boboli - wtorek, 5.10;
(4) ku czci św. Maksymiliana M. Kolbe - wtorek, 12.10. Poza tym (5) we środę
modlitwa do MB Kozielskiej. (6) we czwartek adoracja Najśw. Sakramentu od
19:30-21:00. (7) We piątek (rano) Koronka do Bożego Miłosierdzia. Zachęcamy
także do wpisywania swoich intencji do Księgi Próśb MB Kozielskiej (klęcznik
w kaplicy MB) lub Andrzejowej Księdze Próśb (na stoliku, przy pomniku
Sybiraczki – pod witrażem gen. Wł. Andersa).
POGRZEB - śp. Karoliny Kaczorowskiej, wdowy po ostatnim Prezydencie RP na
Uchodźctwie, odbędzie się 4 Października 2021 r., w kościele pw. św. Franciszka
z Asyżu (Cullingworth Rd, London NW10 1NR), o godz. 12:00. Zachęcamy do
udziału w uroczystościach pogrzebowych.
OGŁOSZENIE RÓŻAŃCOWE – Ideą przewodnią wspólnej modlitwy różańcowej
jest troska o budowanie duchowego zaplecza dla parafii i wzajemne wspieranie
siebie oraz swoich rodzin, przez przywoływanie orędownictwa Matki Bożej.
Zapraszamy zatem do udziału w nabożeństwach różańcowych. Prosimy przy
tym o modlitwę w następujących intencjach: tydz. 1: za dzieci zapisane do
I Komunii św. oraz ich rodziców; tydz. 2: za osoby przygotowujących się do
Sakramentu Bierzmowania; tydz. 3: za chorych i cierpiących oraz za naszą
parafię, i wszystkich, którzy do niej należą; tydz. 4: za dusze naszych bliskich
zmarłych i dusze w czyśćcu cierpiące.
Zapraszamy także do modlitwy różańcowej w ramach Koła Róż Różańcowych.
Zachęcamy, by przepłoszyć pewien zastój jaki pojawił się w pracy Róż. Wierzymy
głęboko, że wspólna modlitwa jest w stanie pokonać fatalne skutki wywołane
pandemią, lockdown’ami czy codziennymi zmaganiami z trudnościami. Kierujemy
apel do 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! Prosimy 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. Oby
modlitwa różańcowa była naszą formą aktywności w parafii i przejawem
odpowiedzialności za nią. W tej modlitwie nie ma ograniczeń ani wiekowych, ani
światopoglądowych, ani społecznych. Jedynym warunkiem przyłączenia się do
Róży jest dobra wola i codzienne odmówienie wyznaczonego 10.tka. Zgłoszenia
przyjmujemy w zakrystii po Mszach Św.

BIERZMOWANIE – rodziców młodzieży zapisanej do Bierzmowania i dorosłych
kandydatów zapraszamy na spotkanie organizacyjne w sobotę, 16.10.2021,
20.00 (po Mszy Św.), w kawiarni. Data bierzmowania planowana jest na
czerwiec 2022. Spotkania dla młodzieży będą się odbywały cyklicznie –
przewidujemy dwie katechezy w miesiącu, a dla rodziców jedna katecheza
miesięcznie. Dorośli kandydaci ustalą sobie kalendarz z osobą prowadzącą.
Szczegóły i kalendarz dopięte zostaną na spotkaniu.
BAL WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH – odbędzie się w kawiarni parafialnej w niedzielę,
31 października. Organizatorami są Rada Administracyjna i Radio BOBOLA.
Przygotowujemy wiele atrakcji! Jedną z nich będzie losowanie wspaniałych „koszy
dobroci ziemskich” – losowanie i gala nagrodzonych podczas BALU. Przygotowane
zostały dwa pakiety biletów: (1) 5 biletów za £5.00 i (2) 10 biletów za £8.00.
Zapraszamy do zabawy, ale też serdecznie prosimy o pomoc w zbieraniu fantów!
W sali św. Józefa przygotowany został kosz fantowy. Prosilibyśmy bardzo, o nowe
rzeczy takie jak: artykuły plastyczne, przybory szkolne, akcesoria i kosmetyki, gry
planszowe, puzzle, słodycze, kawa itp. Mile widziane również „napoje dla rodziców”
– najlepiej pełne i nieużywane:- ) Już od tej niedzieli po Mszach Św. przy koszu
będzie można nabyć bilety loteryjne, Zapraszamy wszystkich do wspólnej zabawy,
pomocy i wsparcia parafii Cały dochód z imprezy będzie przeznaczony został na
wymianę ławek w naszym kościele
NOWY KALENDARZ INTENCJI – na 2022 jest już dostępny! Jednak w pierwszej
kolejności zwracamy się z prośbą do instytucji i organizacji kombatanckich,
środowiskowych, by do 30 października br. zarezerwowały terminy
okolicznościowych Mszy Św., planowanych w 2022 Od następnego dnia (31.X.)
kalendarz dostępny będzie dla parafian i osób zainteresowanych.
ZBIÓRKI SPECJALNE – zatwierdzone przez powierników Polskiej Misji
Katolickiej w Anglii i Wali: 10.10.2021: na Dzieło Fundacji Jana Pawła II.
Dobrowolne ofiary na tacę będą zbierane po komunii.
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, adres ) oraz
proszę załączyć listę szkół.
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.
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.
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 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.
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.
NOWA INWESTYCJA – w ramach realizowanego od czerwca projektu
„wymiany ławek” przeprowadzona została instalacja nowych ławek.
Przypominamy, że projekt zatwierdzony został przez powierników Polskiej Misji
Katolickiej w dniu 09.06.2021 r. Główne środki na środki na realizację tego
zamierzenia czerpiemy z oszczędności pochodzących z lat ubiegłych. Wczoraj
zapłaciliśmy kolejną ratę spłaty (10K). Miejmy nadzieję, że ani pandemia, ani
podwyżki związane z Brexit’em nie spowolnią realizacji. Prosimy o modlitwę!
KANCELARIA – przypominamy, że Biuro Parafialne czynne jest w poniedziałki,
środy i soboty od 10:30-12, a we czwartki od 17.30-19.00. Od tego tygodnia
można już składać swoje prośby o zapis do parafii.
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 26.09.2021:

Wpłaty na GA (koperty)
Wpłaty na GA (S/O + D/D + FPI)
Taca i ofiary na kościół
Ofiary na ŁAWKI i inne
Wydatki na parafię od 25.09-02.10.2021:

£ 2 665.31

£ 925.50
£ 391.00
£ 935.79
£ 413.02
£ 13 745.52

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
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

