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

WIADOMOŚCI PARAFIALNE
31 Października 2021

NIEDZIELA

Rok B

2394

31-X-2021
08:30 Śp. z rodzin: Jeremicz, Tołściuk, Smoła i Paszek.
Liturgiczna
O bł. Boże, dary Ducha Św. i opiekę MB Kozielskiej dla Natalii
10:00
UROCZYSTOŚĆ
(17. R. ur.) - z int. rodziców.
WSZYSTKICH
Śp. Barbara i Tadeusz Kowalewscy (r. śm.) - z int. dzieci
12:00
ŚWIĘTYCH
z rodzinami.
Śp. Krystyna Kulawik (6. r. śm.) oraz zmarli z rodziny – z int.
NIEDZIELA
19:00
syna z rodziną.
01-XI-2021
Dziękczynna z prośbą o bł. Boże i opiekę MB Kozielskiej
10:00
Liturgiczne
dla Radia BOBOLA, prowadzących je i słuchaczy.
WSPOMNIENIE 12:00 Śp. ks. Aleksander Karpiński (7. r. śm.).
WIERNYCH
Śp. Kazimir, Bronislava, Mechislav, Nikolai, Bris, Stefan,
17:00
ZMARŁYCH
Bronislava Masilewicz, Józefa, Janina.
PONIEDZIAŁEK 19:00 Śp. z rodzin: Papee, Ogrodzińskich i Zawirskich.
O bł. Boże, zdrowie i opiekę MB Kozielskiej dla Krystyny
02-XI-2021
10:00
Jones (z ok. urodzin).
1. Śp. Anna i Tadeusz Matulewicz.
WTOREK
19:00
2. Śp. Danuta Juchimiuk (z ok. r. ur.) - z int. córki.
Za zmarłych z rodzin Bachórz, Bochnowski, Puzio i Reczek
10:00
03-XI-2021
oraz za dusze w czyśćcu cierpiące.
Przebłagalna i wynagradzająca za akty wandalizmu świątyń
19:00
w Polsce i profanację przedmiotów kultu.
(poza parafią) Przebłagalna za akty wandalizmu i profanacji
ŚRODA
Najświętszego Sakramentu w kościołach całego świata.
04-XI-2021
10:00 Śp. Witold Leszczynski.
O bł. Boże, świętość życia, dary Ducha Św. i opiekę MB
CZWARTEK
19:00 Kozielskiej dla kapłanów z naszej parafii i o nowe
powołania.
10:00 Śp. Józef Kaleta - z int. żony.
05-XI-2021
Wynagradzająca Bogu za grzechy przeciw Najświętszemu
19:00
Sercu Pana Jezusa - z int. Rodziny Fatimskiej.
(poza parafią) Śp. Bogdan Kaczmarek i o nawrócenie całej rodziny
ŚRODA
Kaczmarek.
O bł. Boże i opiekę MB Kozielskiej dla Marcina Andrysiak
06-XI-2021
10:00
(24. r. ur.) – z int. rodziców.
Wynagradzająca Bogu za grzechy przeciw
SOBOTA
19:00
Niepokalanemu Sercu NMP - z int. Rodziny Fatimskiej.
Ks. Andrzej (18.10-26.11.2021): Śp. Maria Sowińska – int. popogrzebowe (poza parafią).

Za zmarłych z rodzin: Babiarz, Walawender, Walisiewicz,
Dworskich i Chamerskich.
O bł. Boże i opiekę MB Kozielskiej dla Kamila (11. r. ur.) –
10:00
XXXII
z int. rodziców i brata.
NIEDZIELA Zw.
O bł. Boże i opiekę MB Kozielskiej dla Marka (6. r. ur.) –
12:00
z int. rodziców.
19:00 O bł. Boże, zdrowie i opiekę MB Kozielskiej dla Zbigniewa.
(poza parafią) O bł. Boże, łaski i opiekę MB Kozielskiej dla Oliviera i
Mikołaja (z ok. ur.) - z int. rodziców.
07-XI-2021

08:30

BAL WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH – dziś po sumie zapraszamy do kawiarni
parafialnej. Organizatorami są Rada Administracyjna i Radio BOBOLA. Na dzieci,
ich rodziców i wszystkich chętnych czeka wiele atrakcji! Jedną z wielu będzie
losowanie z „kosza dobroci ziemskich” – gala nagrodzonych podczas BALU.
Zapraszamy do zabawy. Przy tej okazji serdecznie dziękujemy za fanty!
Zachęcamy do wspólnej zabawy, pomocy i wsparcia parafii. Cały dochód z imprezy
będzie przeznaczony na wymianę ławek w naszym kościele
UROCZYSTOŚCI 1 – 5 LISTOPADA:
1. Wypominki – koperty zebrane do 23 X będą odczytywane w Uroczystość
Wszystkich Świętych (niedziela, 31.10.21, po 19:30), a te zebrane od 24 X czytane
będą we Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych (poniedziałek, 1.11.21, po
19:30). Dziękujemy za składane ofiary - z części tych datków odprawiane będą
Msze wypominkowe (ogłosimy je w późniejszym terminie).
2. Msze i nabożeństwa:
A. 31.10.21, niedziela, UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH: porządek
niedzielny; nabożeństwo za zmarłych (kolumbarium) o 18.30; wypominki o 19.30.
B. 01.11.21, poniedziałek, WSZYSTKICH WIERNYCH ZMARŁYCH: Msze Św.
o 10.00, 12.00, 17.00 i 19.00; nabożeństwo za zmarłych (kolumbarium) o 18.30;
wypominki o 19.30.
C. 02.11.21, wtorek: Msze Św. o 10.00 i 19.00.
3. Procesja na Cmentarzu Gunnersbury – planujemy zorganizować ją w niedzielę,
7 Listopada, 15.00. Prosimy pamiętać, że cmentarz będzie zamknięty o 16:30.
4. Odpusty – Penitencjaria Apostolska ogłosiła dekret, na podstawie którego
odpusty zupełne dla wiernych zmarłych będziemy mogli zyskiwać codziennie przez
cały listopad. Szczegóły na naszej stronie (zob. BOP>OGLOSZENIA>ODPUSTY).
UWAGA: HALLOWEEN! - Czy Halloween może być tylko niewinną zabawą? Czy
jest dla ciebie bez znaczenia, że pod płaszczykiem niewinności twoje dziecko
wciągane jest w zgodę na makabryczne stroje, brak wrażliwości na piękno,
niszczenie wrażliwość na dobro i piękno, akceptację kultury zła, przemocy i brzydoty?
Warto wrócić do początku, czyli pierwszych trzech przykazań Bożych, by zrozumieć,
jak za parawanem z pozoru niewinnej zabawy wtłaczana jest do naszej codzienności
obca chrześcijańskiej wizji kultura śmierci, zabobonów i zła. A rodziców, którzy stanęli
w pokusie promowania tej „zabawy” albo doświadczają nacisku medialnego,
zachęcamy do modlitwy i wytrwałości w trosce o dobre wychowanie swoich pociech.
Pewną alternatywą niech będzie dla was organizowany w naszej parafii BAL
WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH (zob. wyżej)
NABOŻEŃSTWA – w tym tygodniu zapraszamy na nabożeństwa: (1) codziennie
modlitwy za zmarłych parafian polecanych w tegorocznych Wypominkach; (2) we

wtorek nabożeństwo ku czci św. Andrzeja Boboli; (3) we środę modlitwa do MB
Kozielskiej; (4) w czwartek adoracja Najśw. Sakramentu od 19:30-21:00; (5) w piątek
I Piątek M-ca; (6) w sobotę: Nabożeństwo Fatimskie – I Sobota m-ca. 7) w niedzielę:
zmiana różańcowa, 13:00. 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).
ULEZ – czyli Ultra Low Emission Zone to pomysł obecnych władz miasta, którym
powiewa sztandar troski o środowisko, o zdrowie londyńczyków, a także aspiracje
zrobienia z Londynu czystego miasta. Wypowiadają więc wojnę - kosztem naszych
kieszeni – astmom, schorzeniom płuc i serca, a przy tym troszcząc się o zdrowie
naszych dzieci. Od 25 października 2021 r. rozszerzona została strefa ograniczeń do
North Circular Road (A406) i South Circular Road (A205). W konsekwencji kierowcy
samochodów osobowych, motocykli i niektórych van-ów, nie spełniających normy
EURO 6, muszą uiszczać dzienną opłatę ULEZ (£12,50!) za przejazd w tej strefie.
Ograniczenie działa 24 / 7 z wyjątkiem Bożego Narodzenia. Posiadacze pojazdów
dla „niepełnosprawnych” lub „niepełnosprawnych pasażerów” są zwolnieni z opłaty
do 26 października 2025 r. Władza nie stawia szlabanów ani budek poboru opłat,
a zamiast tego uruchamia specjalne kamery, które będą odczytywać numer
rejestracyjny i sprawdzać czy kwalifikuje się do mandatu. Strefa zostanie
oznakowana, a na głównych drogach zostaną zainstalowane znaki informacyjne.
W odniesieniu do powyższych uwag – prosimy dokładniej przestudiować
szczegóły tych zarządzeń – stajemy bowiem w obliczu kolejnego
ograniczenia wolności, które bez wątpienia odbije się echem zarówno na
frekwencji podczas codziennych i niedzielnych Mszach św. jak
i trudnościach
związanych
z
kosztami
utrzymania
kościoła
i przynależącymi do niego pomieszczeniami. Jako duszpasterze szukamy
rozwiązań dla osób, które - mocą tego rozporządzenia - znalazły się poza
darmowym dostępem do kościoła lub spotkań realizowanych w naszej
parafii. Prosimy o modlitwę i wsparcie.
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/
APLIKACJE SZKOLNE – parafian, którzy chcą zapisać swoje dziecko / dzieci do
szkół katolickich / chrześcijańskich na terenie Londynu prosimy, aby:
(1) zapoznać się z 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.
NOWY KALENDARZ INTENCJI – na 2022 dostępny jest już dla parafian i osób
zainteresowanych Zapraszamy do polecania Bożej opatrzności ważnych
wydarzeń z waszego, życia waszych bliskich a także wspominania przed Bogiem
dusz bliskich zmarłych.
KATECHEZY – (1) KOMUNIA: spotkanie dla dzieci i rodziców w dniu 6/11,
o godz. 16:00. (2) BIERZMOWANIE: wyjątkowo (!) w sobotę, 6 listopada, o godz.
17:15 w kościele (młodzież) i w sali św. Józefa (rodzice).

KOPERTY GA na 2022 – osoby prowadzące Gift Aid w naszej parafii planują
rozdawanie kopert na rok 2022 w niedziele 7 i 14 listopada. Podczas akcji, Referenci
GA będą służyli pomocą i informacją odnośnie zasad funkcjonowania Gift Aid. Przy
tej okazji prosimy o zaktualizowanie danych teleadresowych. Zachęcamy też do
założenia stałych zleceń z dopiskiem GA [Numer], a nowych parafian i tych, którzy
ofiary składali w żółtych kopertach do wypełnienia deklaracji GA.
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.
TACE SPECJALNE – od dziś po raz pierwszy od kilkunastu miesięcy wracamy do
zbiórki tacy „na fundusz remontowy kościoła”. Dziękujemy za zainteresowanie
i troskę parafianom dbającym również o tę przestrzeń. Jeżeli zbiórka ta spotka się
z waszą przychylnością i będziecie chcieli ją utrzymać, to wpiszemy ją do
kalendarza jako stałe wydarzenie. Przy tej okazji serdeczne: BÓG ZAPŁAĆ za
każdą ofiarę na utrzymanie kościoła, a szczególnie na nowe ławki.
OGRZEWANIE – od ubiegłej niedzieli włączone zostało ogrzewanie kościoła – na
razie wieczorami i rano, a w miarę spadku temperatury czy ochłodzenia CO
pracować będzie przez większość dnia. Jednak w trosce o minimalizację kosztów
zużycia gazu i utrzymania dobrej temperatury wewnątrz, zwracamy się z prośbą
o zamykanie za sobą drzwi przy wchodzeniu i wychodzeniu ze świątyni.
PODZIĘKOWANIA – „Bóg zapłać” Parafianom i Przyjaciołom za modlitwę, troskę
i życzliwość. Dziękujemy za pracę przy kościele: (1) p. Wandzie za opiekę nad
kwiatami; (2) p. Agnieszce za sprzątanie kościoła. Dziękujemy także za ofiary na
cele ewangelizacyjne i remontowe oraz za ofiary NA WYMIANĘ ŁAWEK.
W dalszym ciągu zapraszamy na modlitwę przed obrazem Pani Kozielskiej za
parafię i Dobroczyńców.
Ofiary z niedzieli 24.10.2021:

Wpłaty na GA (koperty)
Wpłaty na GA (S/O + D/D + FPI)
Taca i ofiary na kościół
Akcja KALENDARZ + DZIEŁA CHRYTATYWNE
KOLUMBARIUM
Wydatki na parafię od 24-30.10.2021:

£ 2 916.97

£ 901.50
£ 244.00
£ 820.83
£ 460.64
£ 490.00
£ 14 115.94

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
31.10.21: 1. Ap 7, 2-4. 9-14 Wielki tłum zbawionych; Ps 24 Oto lud wierny,
szukający Boga; 2. 1 J 3, 1-3 Ujrzymy Boga takim, jaki jest 3. Mt 5, 1-12a
Błogosławieni ubodzy duchem.
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

