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

WIADOMOŚCI PARAFIALNE
02 Styczeń 2022
08:30

NIEDZIELA

Rok C

2403

O radość nieba dla śp. Kazimierza (3. r. śm.).
1. Śp. Roman Dmowski (83. r. śm.) - z int. członków i
02-I-2022
10:00
sympatyków Ruchu Narodowego.
2. Śp. Janusz Szymański (20. r. śm.) - z int. żony i syna.
1.O bł. Boże, dary Ducha Św., o zdrowie i opiekę MB
Niedziela
12:00
Kozielskiej dla Andrzeja (z ok. ur.).
2. Śp. Maria Cierebiej (r. śm.).
19:00 Śp. Zygfryd Juchimiuk (35. r. śm.) - z int. córki.
03-I-2022
10:00 Dziękczynna z prośbą o bł. Boże i opiekę MB Kozielskiej
dla Radia BOBOLA, prowadzących je i słuchaczy.
O zdrowie, bł. Boże, dary Ducha Św. i opiekę MB
PONIEDZIAŁEK 19:00
Kozielskiej dla Grażyny i Adama Ziółkowskich.
04-I-2022
10:00 Śp. Anna, Adam, Marcin Cenda.
WTOREK
19:00 Śp. Henryk Musik.
05-I-2022
10:00 O opiekę MB Kozielskiej dla księży posługujących w naszej parafii.
ŚRODA
19:00 Śp. Stefania i Stefan Brewka (r. śm.) - int. fund.
06-I-2022
10:00 Śp. Maria, Janusz, Jadwiga Baczyńscy.
Ur. Trzech Króli 19:00 Śp. Kazimiera Wronka (r. śm.), Felicja Wronka, Tadeusz
CZWARTEK
Piątniczka (r. śm.).
(poza parafią) O bł. Boże, świętość, dary Ducha Św., o zdrowie i opiekę MB
Kozielskiej dla kapłanów pracujących w parafii i o nowe powołania.
10:00 Śp. Edward Kalinowski (22. r. śm.).
07-I-2022
Wynagradzająca Bogu za grzechy przeciw Najśw. Sercu
18:00
PIĄTEK
Pana Jezusa - z int. Rodziny Fatimskiej.
O
bł. Boże, zdrowie i opiekę MB Kozielskiej dla Krystyny i
10:00
08-I-2022
jej synów oraz ich rodzin w Nowym Roku 2022
SOBOTA
19:00 Wynagradzająca Bogu za grzechy przeciw Niepokalanemu
Sercu Najświętszej Maryji Panny - z int. Rodziny Fatimskiej.
08:30 Śp. Stefan i Maria-Janina Nalewajko.
09-I-2022
10:00 Śp. z rodziny Tomaszewskich.
Chrzest Pański 12:00 O bł. Boże dla Polskiej YMCA w Wielkiej Brytanii i Zespołu
"Mazury" (70-lecie pracujący z polską młodzieżą w Anglii).
(specjalna)
16:00 W int. dzieci przygotowujących się do I Komuni i ich rodziców.
Niedziela
19:00 O bł. Boże, dary Ducha Św., opiekę MB Kozielskiej dla
Alexandra i Oliviera (z ok. ur.).

Niech Nowy Rok ożywia w was nadzieję i pragnienie złożenia wszystkich
waszych spraw w dłonie Bożej
opatrzności. Z tej tez okazji życzymy
pokoju i spokoju, cierpliwości i czasu dla
siebie, środków potrzebnych do
godziwego życia dla wszystkich
członków waszych rodzin, systemu
prawnego, który zabezpieczałby
harmonijny rozwój każdej rodziny,
a nade wszystko błogosławieństwa
Bożego i opieki Matki Chrystusa
i św. Józefa. Obyście obdarzali siebie i
swoje rodziny wiarą i miłością płynącą
wprost z nieba.
Ks. Zygmunt , ks. Marek i ks. Mateusz
Dziękujemy ks. Mateuszowi, który był z nami przez ostatni miesiąc.
Życzymy, by ten czas był źródłem wielu inspiracji duszpasterskich
i naukowych. Zawierzamy Go opiece Pani Kozielskiej, obiecując przy
tym pamięć modlitewną przed Jej wizerunkiem.
NABOŻEŃSTWA – w tym tygodniu zapraszamy na nabożeństwa:
(1) Zmiana tajemnic różańcowych – niedziela, 13:00;
(2) Nabożeństwo ku czci św. Andrzeja Boboli - we wtorek, po Mszy wieczorowej;
(3) Modlitwa do MB Kozielskiej - środa, po Mszy wieczorowej;
(4) Adoracja Najśw. Sakramentu – czwartek od 19:30-21:00;
(5) Koronka do Bożego Miłosierdzia – piątek, po Mszy porannej.
(6) Nabożeństwo I Piątku M-ca - piątek, po Mszy wieczorowej
Zachęcamy gorąco, by wpisywać swoje intencje do specjalnej Księgi Próśb
za przyczyną MB Kozielskiej (klęcznik w kaplicy MB) a także do
Andrzejowej Księgi Próśb (na stoliku, przy pomniku Sybiraczki – pod
witrażem gen. Wł. Andersa).
KANCELARIA – czynna będzie od 10/01/2022. Osoby, które mają sprawy do
załatwienia proszone są o uwzględnienie tego faktu w swoich terminarzach.
KAWIARNIA i SKLEPK – rusza dopiero od 09/01/2022.
OPŁATEK PARAFIALNY – w najbliższą sobotę 08/01/2022 zapraszamy po
Mszy św. wieczornej do kawiarni parafialnej na wspólne podzielenie się

opłatkiem, - symbolem jedności i miłości, - złożenie sobie życzeń i
spędzeniem wspólnie czasu, którego wciąż nam wszystkim brakuje.
KATECHEZA KOMUNIJNA – w sobotę 08/01/2022 zapraszamy dzieci
przygotowujące się do I komunii i rodziców na katechezę o godz 16.00.
WIZYTA DUSZPASTERSKA - spotkania i modlitwa w waszych domach
rozpocznie się po 6 stycznia i potrwa z przerwami do środy popielcowej.
Przypominamy też o corocznym tygodniu kolędowym, który odbywać się będzie
niezależnie od kolędy indywidualnej. Zapraszamy do udziału w "Tygodniu Modlitw
za Parafię i Parafian". Rozpoczyna się już od 25 stycznia 2022 r. i będzie trwał do
29 stycznia 2022 r. Spotkania zaplanowano wieczorem, aby dać możliwości
udziału również osobom, które pracują. Udział w tej formie modlitwy o bł.,
połączonej z bożonarodzeniowym spotkaniem, może być świetną okazja dla tych
z Państwa, którzy w tym roku nie mieli możliwości przyjąć księdza u siebie. Jak co
roku podajemy poniżej umowny terminarz tych spotkań, z dwoma uwagami: (1.)

wypisane poniżej dzielnice znalazły się w tym zestawieniu dlatego, że mieszka w
nich przynajmniej 10. osób, należących do naszej parafii; (2.) nazwy dzielnic
umieszczone zostały w porządku alfabetycznym - jeżeli zatem komuś odpowiada
inny dzień niż zaproponowany, zapraszamy serdecznie. PONIEDZIAŁEK, 24.01.:
Acton, Acton North, Alperton, Ashford, Bayswater, Brent, Brentford, Camberley,
Carlshalton, Chalfont St. Giles, Chessington, Chiswick, Clapham Junction i
Cranford. WTOREK, 25.01: Denham, Drayton, Ealing, Ealing Brodway, Ealing
Common, Earl’s Court, Feltham, Finchley, Fulham, Gidea Park, Golders Green,
Greenford, Hammersmith. ŚRODA, 26.01: Hampton, Hanger Lane, Hanwell,
Hanworth, Harrlington, Harlesden, Harrow, Havering, Hayes, Hemel
Hampstead, Heston, High Wycombe, Holland Park, Hounslow, Ickenham,
Isleworth, Kensal Rise, Kilburn, Kingston. CZWARTEK, 27.01: Neasden,
Northolt, Northfields, Notting Hill, Olympia, Paddington, Park Royal, Perivale,
Pinner, Putney, Richmond, Royal Park, Ruislip; PIĄTEK, 28.01.: Shepherd's
Bush, Slough, Southall, Staines, Stanweell, Sunbury On Thames, Surrey,
Teddington, Twickenham, Uxbridge, Watford, Wembley, West Brompton, West
Kensington, Westminster, Whitton, Willsden. SOBOTA, 29.01: dla parafian z
dzielnic niewymienionych powyżej i wszystkich chętnych.
PODZIĘKOWANIA – na co dzień nie zdajemy sobie sprawy, jak dużo
zawdzięczamy osobom, które ciężko i ofiarnie pracując, wnoszą w nasze
życie wiele dobra i szczęścia. Okres świąteczny to dobry czas, by powiedzieć:
DZIĘKUJEMY. W pierwszej kolejności Bożej opatrzności – za małe i duże
łaski i opiekę nad naszą wspólnotą. Dalej grupom i osobom indywidualnym za
modlitwę i zdrową troskę o parafię. Ukłony kierujemy również do tych, którzy
na różne sposoby budowali dobro duchowe i materialne naszej. „Bóg zapłać”
za sprzątanie świątyni i za wszelakie dary materialne (poczynając od
symbolicznych prezencików, a kończąc na życzeniach i dowodach sympatii,
przesyłanych na różne sposoby. Słowa wdzięczności kierujemy do osób, które
zadbali o sprawność i funkcjonalność naszej strony internetowej i Radia
BOBOLA. Drodzy Parafianie chcemy także podziękować za przykład waszej
wiary, za otwartość, za wolę współpracy, za świadectwo życia i pragnienie
wzrastania w łasce.

ZAPISY DO PARAFII – chodzenie do kościoła nie zawsze oznacza
przynależności do parafii. W rozumieniu prawa osoba, która sama i dobrowolnie
dokona zgłoszenia do parafii oraz dba o utrzymywanie z nią kontaktu (np. przez
udział w akcjach duszpasterskich, nabożeństwach, organizowanych przez
parafię zdarzeniach lub dba o jej funkcjonowanie, materialne lub duchowe
dobro lub Gift Aid). Niestety, coraz częściej zgłaszają się do Kancelarii osoby
proszące o różne poświadczenia (np. podpisanie formy dla dziecka do szkoły,
wystawienie świadectwa moralności do chrztu, itp.). Warto zapoznać się
z procedurami, opisanymi na stronie parafii.
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/
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 ok. 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.
PODZIĘKOWANIA – „Bóg zapłać” Parafianom i Przyjaciołom za modlitwę, troskę
i życzliwość. Dziękujemy za pracę przy kościele, troskę o kwiaty 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 26.12.2021:

Wpłaty na GA (koperty+S/O+D/D+FPI)
Ofiary zbierane na tacę podczas Mszy Św.
Cele Charytatywne + Żłobek + INNE
Wydatki na parafię od 26-31.12.2021:

£ 2 627.44

£ 1 743.00
£ 655.82
£ 216.36
£ 1 690.11

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

