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

WIADOMOŚCI PARAFIALNE
14 Listopada 2021

NIEDZIELA

Rok B

2396

08:30 Śp. Stefan i Maria-Janina Nalewajko.
10:00 Śp. Ferdynand (15. r. śm.); śp. Czesław (9. r. śm.).
XXXIII
1. O bł. Boże dla Polski i Polaków (z ok. Święta
NIEDZIELA Zw. 12:00 Niepodległości) - z int. Zjednoczenia Polskiego w WB.
2. O bł. Boże i opiekę MB Kozielskiej dla ks. Zygmunta.
19:00 O bł. Boże, potrzebne łaski i opiekę MB Kozielskiej (z ok. ur.).
10:00 Dziękczynna z prośbą o bł. Boże i opiekę MB Kozielskiej
15-XI-2021
dla Radia BOBOLA, prowadzących je i słuchaczy.
PONIEDZIAŁEK 19:00 Śp. Władysław i Jego rodzice oraz śp. Jan.
(poza parafią) O opiekę Bożą, dary Ducha Św. i opiekę MB Kozielskiej dla
Krzysztofa (18. r. ur.) - z int. cioci.
1. Śp. Zofia Malińska.
16-XI-2021
10:00
2. Dziękczynna z prośba o bł. Boże, zdrowie i opiekę MB Kozielskiej.
WTOREK
19:00 O bł. Boże i opiekę MB Kozielskie, dla ks. Zygmunta (z ok. ur.).
10:00 Z prośbą o zdrowie dla: Svetlana, Maria, Bronislava, Alla.
17-XI-2021
Śp. Zdzisław Matusik oraz o łaskę nieba dla dusz w czyśćcu
ŚRODA
19:00
cierpiących.
18-XI-2021
10:00 Śp. Czerniawskich, Miarów, Janotów-Bzowskich.
O bł. Boże, łaski, dary Ducha Św. i opiekę MB Kozielskiej
CZWARTEK
19:00
dla Karoliny Górskiej (z ok. 21. r. ur.) - z int. mamy.
10:00 Śp. Stefan Huczko (17. r. śm.) - z int. syna z rodziną.
19-XI-2021
O bł. Boże, łaski, dary Ducha Św. i opiekę MB Kozielskiej dla
PIĄTEK
19:00
Rayana (z ok. ur.) - z int. rodziców.
Śp. Cycylia Skoczylas (z ok. im.); śp. Józef Skoczylas (5.
20-XI-2021
10:00
m-c po śm.); śp. Zbigniew Pachowski (12. r. śm.).
SOBOTA
19:00 O bł. Boże, łaski i opiekę MB Kozielskiej dla Magdaleny (z ok. ur.).
08:30 Śp. Edward i Zuzanna Jeremicz; śp. zmarli z rodzin.
21-XI-2021
Śp. Aleksandra i Jan Szukaj; śp. Weronika i Piotr; śp. Julia
XXXIV
10:00
i Jan Iczkiewicz; śp. zmarli z rodzin.
NIEDZIELA Zw.
Chrystusa Króla
O bł. Boże dla członków IPAK Hammersmith (z ok. Święta
Wszechświata 12:00 Patronalnego).
(specjalna)
16:00 O bł. Boże dla rodzin z pamięcią o zmarłych
pochowanych przez A GALLA FUNERAL DIRECTORS.
19:00 Śp. Roman Wróbel (4. r. śm.) - z int. żony.
Ks. Andrzej (18.10-26.11.2021): Śp. Maria Sowińska – int. popogrzebowe (poza parafią).
14-XI-2021

KOPERTY GA na 2022 – rozdawane będą jeszcze w tą niedziele (14 listopada).
Podczas akcji, Referenci GA służą pomocą i informacją odnośnie zasad
funkcjonowania Gift Aid. Przy tej okazji prosimy o zaktualizowanie danych
teleadresowych. Zachęcamy także do założenia stałych zleceń z dopiskiem GA
[Numer], a nowych parafian i tych, którzy ofiary składali w żółtych kopertach do
wypełnienia deklaracji GA.
MSZA ZA OJCZYZNĘ – w dzisiejszą o godz. 12:00 modlić się będziemy
w intencji naszej Ojczyzny-Polski i za wszystkich Polaków z okazji Święta
niepodległości. Modlitwę organizuje Zjednoczenie Polskie w Wielkiej Brytanii
SUPER KALENARZ 2022 - zapraszamy do zakupu parafialnego kalendarza
ściennego w formacie A3 na rok 2022. Kalendarz zawiera piękne zdjęcia
z naszego kościoła oraz cytaty przewodnie z Pisma Świętego na każdy miesiąc.
Uwzględnione są w nim święta polskie i angielskie. Cena kalendarza to jedyne
£10.00(!) Można go nabyć w sklepiku parafialnym albo przy stoisku wydawania
kopert GA w Sali św. Józefa. Zachęcamy do zakupienia większej ilości, bo za
niedługo wyjedziecie na święta i będzie to okazja do pochwalenia się swoją
parafią i swoim kościołem wśród rodziny i znajomych, a przy okazji wspieracie
dobry cel: fundusz wymiany ławek, bo ze sprzedaży Kalendarza w całości
przeznaczony jest na ten cel.
WPROWADZENIE RELIKWI – za tydzień, w niedzielę, 21 Listopada przed Mszą
o godz. 12.00 wprowadzone zostaną do naszej wspólnoty parafialnej i przyjęte
relikwie bł. Jerzego Popiełuszki. Dokona się to podczas uroczystej procesji spod
chóru do ołtarza, gdzie nastąpi poświęcenie relikwiarza i modlitwy towarzyszące,
a na zakończenie zostaniemy pobłogosławieni relikwiami najmłodszego polskiego
Męczennika, który w drobnej materii swego świętego ciała chce przebywać
również z nami. Jest to ważne, bo człowiekowi wierzącemu relikwie świętych
pozwalają przekroczyć próg świata widzialnego, a dotknąć wiecznego. Zmarły,
uznany za świętego, przestaje być umarłym. W swoich relikwiach on nadal żyje.
Co więcej, zostaje włączony w osobiste życie zwykłego człowieka, który
potrzebuje wstawiennictwa, pośrednictwa czy jakiejkolwiek pomocy, doczesnej
bądź nadprzyrodzonej. Jesteśmy istotami stworzonymi z ducha, duszy i ciała,
a wartości wyższe poznajemy również zmysłami. Relikwie Świętych pozwalają
nam uczestniczyć w życiu Bożym, do którego zaprasza nas Bóg-Ojciec w Jezusie
Chrystusie, zwycięzcy grzechu i śmierci.
PATRONALNE ŚWIĘTO IPAKu – Instytut Polski Akcji Katolickiej powstał w 1943
w Wielkiej Brytanii i skupia Polaków, którzy przebywając na emigracji, realizują cele
główne AK, wzbogacając je o polskie wartości kulturowe i religijne w polskich kościołach
na terenie Anglii i Wali. Dziś również modlitwą wspieramy członków IPAKu w ich misji.
MSZA WYPOMINKOWA – specjalna Msza za zmarłych odprawiona zostanie
w niedzielę, 21 Listopada, o godz. 16:00. Na tą specjalną modlitwę zaprasza
nas i rodziny, które utraciły swoich bliskich, a obsługiwane były przez
A. GALLA FUNERAL DIRECTORS: O bł. Boże dla rodzin z pamięcią
o zmarłych pochowanych przez A GALLA FUNERAL DIRECTORS
w minionym roku i latach ubiegłych. W trakcie Modlitwy Wiernych
odczytywane będą imiona i nazwiska zmarłych i będzie można za nich zapalić
symboliczną świeczkę pamięci.

NABOŻEŃSTWA – w tym tygodniu zapraszamy na nabożeństwa: (1) codziennie
modlitwy za zmarłych parafian polecanych w tegorocznych Wypominkach; (2) we
wtorek nabożeństwo ku czci bł. Jerzego Popiełuszki; (3) we środę modlitwa do MB
Kozielskiej; (4) w czwartek adoracja Najśw. Sakramentu od 19:30-21:00.
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).
KATECHEZY – (1) KOMUNIA: spotkanie dla dzieci i rodziców w dniu 20/11, o godz.
16:00. (2) BIERZMOWANIE: Grupa ŻÓŁTA – spotkanie w poniedziałek, 15 listopada,
o godz. 18:00 w salce harcerskiej (Basement, 18 Greenside Rd, W12 9JG).
ZABAWA MIKOŁAJKOWA – odbędzie się w naszej kawiarni 04.12. 14:00-17:00.
W planach gorąca czekolada z piankami marshmellow, dekorowanie ciasteczek
świątecznych, kiermasz świąteczny, kurs robienia ozdob świątecznych, a dla
chętnych grzane wino, pyszne ciasta i dobra kawa. Absolutną atrakcją imprezy
ma być: wizyta Świętego Mikołaja z prezentem dla każdego dziecka. Całkowity
dochód z imprezy przeznaczony jest na wymianę ławek w naszym kościele.
Osoby, którym nie udało się wykupić biletu przypominamy o corocznej Akcji
Mikołajkowej, którą organizuje w POSKu Szkoła Przedmiotów Ojczystych im.
Mikołaja Reja – informacje szczegółowe na tronie Szkoły.
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/
PROGRAM „NOWE ŁAWKI” – w minionym tygodniu zainstalowana została
kolejna partia nowych ławek. Dziękujemy Grzegorzowi, Michałowi i Jakubowi za
pracę! Wyrazy wdzięczności kierujemy także w stronę indywidualnych
i bezimiennych ofiarodawców, którzy na ten cel przeznaczają swój „wdowi grosz”.
Przypominamy, że środki na realizację tego zamierzenia czerpiemy – jak na razie
- z oszczędności pochodzących z lat ubiegłych. Również i tym razem prosimy
o bezcenne modlitewne wsparcie!
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.
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.
ODPUSTY – przypominamy, że dekret Penitencjarii Apostolskiej o głoszony w
ubiegłym roku daje nam możliwość codziennego zyskiwania odpustów przez cały
listopad! Zachęcamy do ofiarowania swojej modlitwy duszom wiernych zmarłych.
Szczegóły na naszej stronie (zob. BOP>OGLOSZENIA>ODPUSTY).

HESTON – od 22 marca 2020 roku nie ma Mszy po polsku w kościele na Heston.
Biorąc pod uwagę podjęte zobowiązania i grafik Mszy zarówno w tamtym, jak
i naszym kościele, nie mamy - jak na razie - możliwości systematycznego
odprawienia tej Mszy Św. w niedzielę. Obecne przepisy i zalecenia Episkopatu
Anglii i Walii utrzymują, że do 29 Listopada modlitwa online lub uczestnictwo we
Mszy Św. przez radio bądź TV, pomaga spełnić niedzielny obowiązek wynikający z
II.go Przykazania Bożego i 3.go Przykazania Kościelnego. Nie chcielibyśmy jednak
utracić kontaktu z parafianami, którzy mieszkają w tamtych rejonach Londynu
i nadal zapraszamy do udziału on-line: https://player.bobola.church/ I cały czas
prosimy Was o modlitwę.
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.
OGRZEWANIE – w związku z ogrzewaniem kościoła – na razie wieczorami i rano,
a w miarę spadku temperatury czy ochłodzenia – prosimy o zamykanie za sobą
drzwi przy wchodzeniu i wychodzeniu ze świątyni celem minimalizacji kosztów
zużycia gazu i utrzymania dobrej temperatury wewnątrz.
PODZIĘKOWANIA – „Bóg zapłać” Parafianom i Przyjaciołom za modlitwę, troskę
i życzliwość. Dziękujemy za pracę przy kościele: (1) p. Wandzie i Halinie za
opiekę nad kwiatami; (2) p. Agnieszce za sprzątanie kościoła. Dziękujemy także
za ofiary na cele ewangelizacyjne i remontowe, a szczególnie za ofiary NA
WYMIANĘ ŁAWEK. W dalszym ciągu zapraszamy na modlitwę przed obrazem
Pani Kozielskiej za parafię i Dobroczyńców.
Ofiary z niedzieli 07.11.2021:

Wpłaty na GA (koperty+S/O+D/D+FPI)
Ofiary zbierane na tacę podczas Mszy Św.
Ofiary ze SKLEPIKU
Ofiary NA ŁAWKI
KOLUMBARIUM
Wydatki na parafię od 07-13.11.2021:

£ 4 916.60

£ 1 629.83
£ 881.85
£ 770.20
£ 234.72
£ 1 400.00
£ 3 690.42

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
14.11.21: 1. Dn 12, 1-3 Zmartwychwstanie w czasach ostatecznych; Ps 16 Strzeż
mnie, o Boże, Tobie zaufałem; 2. Hbr 10, 11-14. 18 Skuteczność ofiary
Chrystusa 3. Mk 13, 24-32 Sąd ostateczny.
Duszpasterze: ks. Marek Reczek, proboszcz; ks. Zygmunt Zapaśnik, wikariusz.
Kancelaria: czynna w poniedziałki, środy i soboty: 10:30-12:00 oraz we czwartki:
od 17:30-19:00. Telefon: 020 8743 8848.
Adres: 1 Leysfield Rd, W12 9JF, http://bobola.church, email: church@stbobola.co.uk

