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

WIADOMOŚCI PARAFIALNE
10 Października 2021

NIEDZIELA

Rok B

2391

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.
O bł. Boże dla członków TP Fundacji Jana Pawła II
XXVIII
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.).
Dziękczynna z prośbą o bł. Boże i opiekę MB Kozielskiej
10:00 dla Radia BOBOLA, prowadzących je i słuchaczy.
11-X-2021
Pogrzeb
14:30 Śp. Aleksander Kosterski.
PONIEDZIAŁEK 19:00 Śp. Leon Stenzel oraz śp. Ela Stenzel (z ok. r. śm.).
12-X-2021
10:00 Śp. Izabella Kwiatek.
O bł. Boże, opiekę MB Kozielskiej i św. Maksymiliana dla Koła
WTOREK
19:00 Lektorów oraz o radość nieba dla zmarłych lektorów.
O bł. Boże, łaskę zdrowia i opiekę MB Kozielskiej dla Janiny
10:00 - z int. córki z rodziną.
13-X-2021
Pogrzeb
12:00 Śp. Czesława Wiśniewska.
ŚRODA
19:00 Śp. Helena Affelt i śp. Antoni Kowalski (63. r. śm.) - z int. brata.
14-X-2021
10:00 Śp. Mariusz Migalski - z int. matki i siostry.
Pogrzeb
12:00 Śp. Śp. Lucja Szokalska.
O bł. Boże i opiekę MB Kozielskiej dla Kacpra (z ok. 13. r.
CZWARTEK
19:00 ur.) - z int. rodziców i brata.
10:00 Śp. Daniela Dziki.
15-X-2021
PIĄTEK
19:00 Śp. Maria i Janusz Baczyńscy (w r. śm.) - z int. córki z rodziną.
Dziękczynna z prośbą o bł. Boże, łaski, opiekę MB
16-X-2021
10:00 Kozielskiej dla Krystyny i Henryka (50. r. Sakr.
Małżeństwa).
SOBOTA
19:00 Śp. Jadwiga i Kazimierz Liszkiewicz.
17-X-2021
08:30 Śp. Teresa Gęstwa (14. r. śm.) - z int. syna Mariusza z żoną.
O bł. Boże, zdrowie i opiekę MB Kozielskiej dla
10:00
Maximiliana Króll (z ok. 1. r. ur.) - z int. rodziców.
XXVIII
12:00 Śp. abp Szczepan Wesoły (z ok. r. ur.).
NIEDZIELA Zw. 19:00 Śp. Henryk Nowe (5. r. śm.).
Ks. Jakub (01-30.10.2021): Śp. Antoni Żyguła – int. popogrzebowe (poza parafią).
10-X-2021

10.10.21: 1. Mdr 7, 7-11 Mądrość to skarb najcenniejszy; Ps 90 Nasyć nas, Panie,
Twoim miłosierdziem; 2. Hbr 4, 12-13 Skuteczność słowa Bożego; 3. Mk 10,
17-30 Rada dobrowolnego ubóstwa.

WYPOMINKI ZA ZMARLYCH – na stolikach pod chórem znajdują się kartki i koperty
na wypominki. Koperty zebrane do 23 X będą odczytywane 1.go Listopada, a te
zebrane od 24 X czytane będą 2 Listopada. Prosimy, o wypełnienie ich drukowanymi
literami. Wypominki można wrzucać do koszy z tacą. Dziękujemy przy tej okazji za
składane ofiary. Msze wypominkowe ogłoszone zostaną w późniejszym terminie.
NABOŻEŃSTWA – w tym tygodniu zapraszamy na nabożeństwa: (1) codziennie po
wieczorowej Mszy Św. nabożeństwo różańcowe; (2) nabożeństwo 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) W piątek
(rano) Koronka do Bożego Miłosierdzia. Zachęcamy do wpisywania swoich intencji do
Księgi Próśb MB Kozielskiej (klęcznik w kaplicy MB) a także do Andrzejowej Księgi
Próśb (na stoliku, przy pomniku Sybiraczki – pod witrażem gen. Wł. Andersa).
Radio BOBOLA - zaprasza do słuchania programu na żywo w godzinach: 16:00 –
19:00. W programie m.in. aktualne wiadomości z UK, Polski, Watykanu i ze Świata.
Poruszane tematy, sposób prowadzenia programu i dobór muzyki określa nasza
misja: „Upowszechnianie cywilizacji życia i wartości patriotycznych na co dzień”.
Każdy dzień, w którym nadajemy na żywo ma trochę inne zabarwienie:
poniedziałek – historia i sport, środa – kultura, sprawy społeczne i lokalne, piątek –
rodzina, sprawy Kościoła. Ponadto konkursy, a niebawem możliwość włączania się
słuchaczy w program. https://radio.bobola.church/sluchaj-nas/
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. 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. Podajemy kandydatów zakwalifikowanych do kursu:
F. Adamus, M. Bielak, A. Bober, D. Dancewicz, N. Depa, O. Dudzinski , J. Fiedor,
H. Hlawaty, A. Jastrzebska, O. Jedreasz, M. Klimek, J. Kulawik, J. Matuszynski,

B. Michniewicz, N. Michniewicz, A. Morka, A. Mosiądz, I. Mróz, M. Mróz,
K. Normantowicz, M. Pecyna, K. Pecyna, O. Perz, K. Puzio, L. Puzio, J. Rabicki,
W. Rakoczy, N. Rybak, A. Szostak, B. Szostak, W. Wasiel, P. Wełna, A. Wiecko,
A. Winiarska, D. Zachariasz, J. Zalesny i N. Zawislak. Zarówno młodzież, jak
i rodziców polecamy modlitwie wspólnoty parafialnej i Kół Różańcowych.
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 czy
środowiskowych, by do 30 października br. zarezerwowały terminy
okolicznościowych Mszy Św., planowanych w 2022. Od następnego dnia (czyli
31.X.) kalendarz dostępny będzie dla parafian i osób zainteresowanych.
TACE SPECJALNE – w pierwszej kolejności przypominamy o obowiązkowej
zbiórce, zatwierdzonej 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). Drugą kwestią są „tace na fundusz remontowy
kościoła”, które zbieraliśmy przed pandemią w ostatnią niedzielę miesiąca. Wiele
osób pyta się, co się z nimi stało? Dziękujemy za troskę również o tą przestrzeń
i informujemy, że spróbujemy rozpocząć tę zbiórkę może od tego miesiąca. Jeżeli
będziecie chcieli utrzymać tą formę dofinansowania wydatków kościoła
(szczególnie w kontekście zbliżającego się sezonu grzewczego), będziemy
wdzięczni za każdą ofiarę i już teraz kierujemy słowa: BÓG ZAPŁAĆ!
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.
KSIĄZKA O MB KOZIELSKIEJ – w dalszym ciągu polecamy książkę „Historia
cudownej płaskorzeźby MB Kozielskiej Zwycięskiej i jej kultu. – o naszej Matce
Bożej! Książka wydana została w formie albumowej z bogatym materiałem
fotografii, indeksem nazwisk i streszczeniem w języku angielskim. Publikacja
dostępna jest w naszym sklepiku.
KOLUMBARIUM – w piątek w godz. 11:00 – 18:00 odbędzie się powakacyjne
sprzątanie kolumbarium. Osoby, które chciałby pomóc w pracach porządkowych
zapraszamy prosimy, by zaopatrzyć się w rękawiczki ochronne i narzędzia (miotły,
szufelki, zmiotki itp.). Ponawiamy apel do rodzin i osób zainteresowanych o zabranie do
domu wszystkiego, co może być uznane za zbyteczne i zutylizowane. Prosimy także,

by do tego czasu zabrać duże donice z kwiatami! Przypominamy też o zakazie
instalowania na „własną rękę” fotografii, emblematów, dodatkowych podstawek na
kwiaty czy 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 być 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 projektu „wymiany ławek” – zatwierdzonego
przez powierników Polskiej Misji Katolickiej 09.06.2021 r., a realizowanego od
lipca - przeprowadzona została instalacja nowych ławek. Kolejne pojawią się
przyszłym miesiącu. Za nami kolejna rata naszego miesięcznego zobowiązania
(10K). Przypominamy, że środki na realizację tego zamierzenia czerpiemy na
razie z oszczędności pochodzących z lat ubiegłych. Dziękujemy wszystkim,
którzy do tej pory wrzucili do skarbony swój grosz na ten cel. 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 (p. Wanda) i sprzątanie kościoła
(p. Agnieszka). W dalszym ciągu zapraszamy na modlitwę przed obrazem Pani
Kozielskiej za parafię i Dobroczyńców.
Ofiary z niedzieli 03.10.2021:

Wpłaty na GA (koperty)
Wpłaty na GA (S/O + D/D + FPI)
Taca i ofiary na kościół
DZIEŁA EWANGELIZACYJNE i inne
Wydatki na parafię od 02-09.10.2021:

£ 3 564.60

£ 1 477.00
£ 299.00
£ 718.60
£ 1 070.00
£ 3 839.72

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

