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

WIADOMOŚCI PARAFIALNE
05 Grudzień 2021
05-XII-2021

NIEDZIELA

Rok C

2399

08:30

Śp. Maria i Tadeusz Haluta- z int. syna.
Przebłagalna
i wynagradzająca za akty wandalizmu świątyń
10:00
w Polsce i profanacje przedmiotów kultu.
II NIEDZIELA
Adw.
12:00 O bł. Boże, dary Ducha Świętego, o zdrowie i opiekę MB
Kozielskiej dla Dawida (z ok. 12. r. ur.).
Specjalna
16:00 O bł. Boże i opiekę MB Kozielskiej dla ministrantów i ich rodzin.
19:00 Śp. Gustaw Ślepokora (r. śm.) - z int. syna z rodziną.
10:00 Dziękczynna z prośbą o bł. Boże i opiekę MB Kozielskiej
06-XII-2021
dla Radia BOBOLA, prowadzących je i słuchaczy.
1. Śp. Karol Nowe (1. r.śm.).
PONIEDZIAŁEK 19:00
2. Śp. Agnieszka Maria Jarmosz - od uczestników pogrzebu.
1. Śp. Andrzej Szczepanik.
07-XII-2021
10:00
2. W Bogu wiadomej intencji.
1. O uzdrowienie z głuchoty i wypełnienie woli Bożej dla Marty.
WTOREK
19:00 2. O bł. Boże, dary Ducha Świętego i opiekę MB Kozielskiej dla
Emilki (14. r. ur.) - z intencji rodziców i rodzeństwa.
10:00 Śp. Stanisława i Jan Kanclerz.
08-XII-2021
12:00 Śp. Ewa Kustroń.
ŚRODA
19:00 Śp. Rozalia Kurz - z int. wnuczki.
09-XII-2021
10:00 O bł. Boże, siłę, uzdrowienie i opiekę MB Kozielskiej dla Uli Baran.
1. Śp. Henryk, Leszek, Jakub.
CZWARTEK
19:00 2. Przepraszająca Trójcę Przenajświętszą za popełnione
grzechy z wdzięcznością za Miłosierdzie Boże dla Oli i Andrzeja.
O bł. Boże, opiekę MB Kozielskiej dla Zofii (w dn. ur.) –
10:00
10-XII-2021
z int. przyjaciółki.
1. O bł. Boże i opiekę MB Kozielskiej dla szafarzy i ich rodzin.
19:00
PIĄTEK
2. Śp. Eugeniusz Jabczyński (1. r. śm.) - z int. syna z rodziną.
Śp.
Bogdan
Kaczmarek i o nawrócenie całej rodziny Kaczmarek.
(poza parafią)
11-XII-2021
10:00 Śp. Eugeniusz i Gertruda Kuźniecow.
(Specjalna)
16:00 O bł. Boże i opiekę MB Kozielskiej dla dzieci
przygotowujących się do I Komunii i ich rodziców.
SOBOTA
19:00 O bł. Boże, zdrowie, potrzebne łaski oraz opiekę MB
Kozielskiej dla Roberta (z ok. 20 ur.).

05.12.21: 1. Ba 5, 1-9 W drodze do nowego Jeruzalem; Ps. 126: Pan Bóg uczynił
wielkie rzeczy dla nas; 2. Flp 1, 4-6. 8-11 Bądźcie czyści i bez zarzutu na dzień
Chrystusa; 3. Łk 3, 1-6) Wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże.

12-XII-2021

08:30
10:00

III NIEDZIELA
Adw.

12:00

18:00

Śp. Wiesława Lloyd z okazji imienin - z int. córki z rodziną.
1. Śp. Leonarda i jej rodzice, śp. Jan.
2. Śp. Roman Otrembski.
1. Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o bł. Boże dla
parafii i parafian (9. r. konsekracji) – int. fund.
2. O bł. Boże dla żyjących oraz za poległych i zmarłych członków
związku byłych żołnierzy Samodzielnej Brygady Strzelców
Karpackich – int. fund.
Za dzieci utracone przed narodzeniem i ich rodziny
(z ok. wspomnienia MB z Guadalupe).

ZABAWA MIKOŁAJKOWA – dziękujemy wszystkim, którzy w sobotę wzięli udział
w tej imprezie. To ważne, gdyż chcemy – oprócz dobrej zabawy i budowania
chrześcijańskiego klimatu, sprzyjającemu szeroko rozumianemu rozwojowi
naszych dzieci – budować spotkania integrujące naszą wspólnotę parafialną. Mimo
zakazów dziękujemy Agnieszce i Teresie za także osobom wspierającym ten
projekt za czas, wysiłek i optymizm poświęcony temu dziełu! Zapraszamy za rok!
REKOLEKCJE ADWENTOWE – dzisiejszą niedzielą kończymy nasze rekolekcje
parafialne. Poprowadził je ks. Jakub Włodarczak – sprawa nie łatwa, dlatego tym
bardziej dziękujemy za podjęcie wyzwania. Życzymy ks. Jakubowi obfitości Bożych
darów na dalszej drodze życia kapłańskiego i sukcesów w pracy naukowej.
Zwyczajem lat ubiegłych w dzisiejszą niedzielę zbierana będzie II taca jako nasze
podziękowanie dla ks. Jakuba za przygotowanie i wygłoszenie rekolekcji.
PROMOCJA MINISTRANCKA – w niedzielę 5 grudnia, na specjalnej Mszy o 16:00
odbędzie się uroczystość odnowienia przyrzeczeń ministranckich i przyjęcia nowych
kandydatów. Przy ołtarzu służy 33 chłopców i dziewczynek w wieku od 8-18 lat. A oto
ich imiona: Dawid B. (Gr. 2), Wiktoria B. (Gr. 4), Antoni B. (Gr. 0), Dominik C. (Gr. 3),
Jerzy D. (Gr. 4), Oskar G. (Gr. 0), Zofia G. (Gr. 1), Filip K. (Gr. 0), Alexander K. (Gr.
4), Maksymilian K. (Gr. 0), Batrek M. (Gr. 4), Natalia M. (Gr. 3), Maksymilian M. (Gr.
3), Maurycy M. (Gr. 1), Natalia M. (Gr. 1), Wiktor R. (Gr. 4), Ryan R. (Gr. 4), Natalia R.
(Gr. 1), Patryk S. (Gr. 0), Kacper S. (Gr. 0), Jakub S. (Gr. 0), Stanisław U. (Gr. 1),
Maksymilian W. (Gr. 1), Kamil W. (Gr. 2), Michał W. (Gr. 0), Kacper W. (Gr. 2), Kamil
W. (Gr. 1), Piotr Z. (Gr. 4), Julia Z. (Gr. 3), Patryk Z. (Gr. 2), Cecylia Z. (Gr. 1), Kinga
Z. (Gr. 1), Klara Z. (Gr. 2). Ministranci spotykają się kilka razy w miesiącu, aby
podnosić swoje umiejętności liturgiczne i ćwiczyć nowe. Promocja jest ważnym
punktem w ich formacji - oprócz wydarzeń osnutych wokół Bożego Narodzenia
i Wielkanocy, oraz wyjazdu plenerowego. Prosimy o modlitwę zarówno w intencji
samych ministrantów, ich formatorów i animatorów oraz ich rodzin.
WAZNE ROCZNICE – 08.XII.21 r. wspominać będziemy 60. rocznicę odprawienia
pierwszej Mszy św. w naszym kościele, a 16.12.21 będziemy dziękować Bogu za 9.
rocznicę konsekracji naszego kościoła. Zachęcamy, by w modlitwie wspomnieć o
tych, którzy go kupili, wyremontowali, wyposażali i utrzymywali a także za wszystkich,
którzy obecnie dbają o jego piękno i znaczenie. Do modlitwy dziękczynnej
zapraszamy na 12.12, o 12:00.

AKATYST - z okazji zbliżającej się 60. rocznicy odprawienia pierwszej Mszy Św. oraz
9. rocznicy konsekracji naszego kościoła bardzo serdecznie zapraszamy na
Nabożeństwo i Modlitwę "Akatystem Ku Czci Bogurodzicy", w niedzielę, 12 grudnia,
po Mszy Świętej wieczorowej – UWAGA: w tym dniu wyjątkowo wieczorowa Msza
przesunięta będzie na godzinę 18:00. Akatyst jest najstarszym hymnem maryjnym,
którego myślą przewodnią jest obecność Maryi w ziemskim życiu Chrystusa i w Jego
Kościele. Hymn ten po raz pierwszy w naszej Parafii zostanie odśpiewany w całości,
w czterogłosowej aranżacji, przygotowany przez Grupę OIKUMENE i członków
innych wspólnot. Zachęcając do wzięcia udziału w modlitwie do MB, proponujemy
również obejrzenie pamiątkowego "Zwiastuna", który został przygotowany z okazji
wcześniejszych obchodów Rocznicy Koronacji Obrazu MB Kozielskiej-Zwycięskiej.
Link można znaleźć na parafialnej stronie internetowej w zakładce 'OGŁOSZENIA'.
ADWENT – warto wspomnieć, że ten czas jest po to, by nieco wyhamować w codziennej
bieganinie po to, by zatrzymać się na chwilę nad drugą ważną prawdą naszej wiary,
Wcieleniem Syna Bożego („…i stał się człowiekiem dla naszego zbawienia”). Wierzymy,
ze przez uczynki pokutne, modlitwę i jałmużnę oczyszczamy nasze intencje, myśli i
serca, a to pozwala nam na refleksję i zwrot w stronę wiary. Już dziś zachęcamy do
włączenia się w tradycję adwentowego czuwania. Możemy je ożywić również poprzez
udział w …RORATACH. W naszym kościele odprawiane będą codziennie o 19.00, a w
soboty o 10.00 rano. Podczas rorat będziemy mieli możliwość wzięcia udziału w procesji
światła i rozważaniu Słowa Bożego. Na Mszę roratnią zapraszamy w szczególności
rodziców z małymi dziećmi.
SPOWIEDŹ ADWENTOWA – od pierwszego dnia Adwentu do 23 grudnia na 30 min.
przed każdą Mszą Św. i w czasie czwartkowej adoracji, można skorzystać ze spowiedzi.
W niedziele jest również szansa podczas Mszy Św., ale prosimy, by nie odkładać
wszystkiego na niedzielę i nie planować spowiedzi na ostatnie dni przed świętami.
TRANSPORT CHOINEK – w poniedziałek, 13/12/2021, we godzinach porannych ma
dotrzeć do nas transport z choinkami. Ze względu na rozmiar największego drzewka
potrzebna jest męska pomoc. Jeżeli któryś z obecnych tu panów pracuje
w niedalekiej odległości od kościoła, prosimy o pomoc w rozładunku. Dokładną godzinę
transportu będziemy znać dopiero po załadunku (w niedzielę, 12/12/21, wieczorem),
prosimy o pozostawienie w zakrystii namiarów do siebie (numer telefon i imię), żeby
przekazać informację. Dziękujemy za zaangażowanie i pomoc!
SUPER KALENDARZ 2022 – jeszcze można nabyć go w naszym sklepiku
parafialnym, zapraszamy do zakupu. Kalendarz ma format A3 i świetnie nadaje się


na każdą ścianę
. Ponadto zawiera piękne zdjęcia z kościoła i cytaty przewodnie
z Pisma Św. na każdy miesiąc. Uwzględnione są w nim także święta polskie
i angielskie. A najważniejsze, że to świetny prezent dla waszych bliskich na Święta.
WIZYTA DUSZPASTERSKA – co prawda Boże Narodzenie dopiero za miesiąc, ale
już warto pomyśleć o kolędzie. Na stolikach z tyłu wyłożone są karty kolędowe. Ze
względów logistycznych jesteśmy w stanie dotrzeć jedynie do ok. 100 adresów.
Prosimy zatem o wypełnienie i złożenie albo w zakrystii, albo przez wrzucenie do
koszyka. Spotkania i modlitwa w waszych domach rozpocznie się po 6 stycznia
i potrwa z przerwami do środy popielcowej. Przypominamy też o corocznym tygodniu
kolędowym, w którym to Wy przychodzicie po bł.do kościoła – planujemy go na
ostatni tydzień stycznia 2022.

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/
KATECHEZY – (1) KOMUNIA: spotkanie dla dzieci i rodziców na Mszy św. w dniu
11.12, o godz. 16:00. (2) BIERZMOWANIE: jeszcze raz przypominamy, że spotkania
grup młodzieżowych i katechezy ogólne zostały odwołane od 29.11-31.12.2021.
Przepraszamy za zmianę!
KOPERTY GA na 2022 – rozdawane były przez ostatnie dwie niedziele (7 i 14.11.21).
Teraz można je odebrać w kancelarii w godzinach jej otwarcia. 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.
POLECAMY – w modlitwie zmarłą 30 Listopada śp. Anielę (mama p. Haliny,
zelatorki Róż Różańcowych, Akcji Charytatywnej i wieloletniej florystki): Wieczne
odpoczywanie racz jej dać, Panie…
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, a szczególnie za ofiary NA WYMIANĘ
ŁAWEK. W dalszym ciągu zapraszamy na modlitwę przed obrazem Pani
Kozielskiej za parafię i Dobroczyńców.
Ofiary z niedzieli 28.11.2021:

Wpłaty na GA (koperty+S/O+D/D+FPI)
Ofiary zbierane na tacę podczas Mszy Św.
Akcja KALENDARZE+INNE
DZIEŁA EWANGELIZACYJNE
KAWIARNIA
POMOC K-LOWI NA WSCHODZIE…
Wydatki na parafię od 14-20.11.2021:

£ 2 967.96

£ 1 644.55
£ 597.65
£ 356.50
£ 169.26
£ 265.95
£ 200.00
£ 4 137.25

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 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

