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

WIADOMOŚCI PARAFIALNE
28 Sierpnia 2022

NIEDZIELA

Rok C

2437

08:30 Śp. Helena Kołodziej.
Śp. Marian (21. r. śm.), śp. Sabina, Stanisław, Anna,
10:00
Marianna, Helena i Jacek z rodziny Szafrańców.
XXII NIEDZIELA
Zw.
12:00 Śp. Stefan, Halina i Mirosława Rogowicz.
Dziękczynna za dar obecności i działalności Elżbiety
19:00 i Remigiusza Farbotków w parafii, z prośbą o bł. Boże
i opiekę MB Kozielskiej - z int. IPAK Hammersmith.
Dziękczynna z prośbą o bł. Boże i opiekę MB Kozielskiej dla
29-VIII-2022
10:00
Radia BOBOLA, prowadzących je i słuchaczy.
O bł. Boże, opiekę Matki Bożej Kozielskiej, dary Ducha
PONIEDZIAŁEK 19:00
Świętego i wolność od nałogów dla wnuka Michała.
30-VIII-2022
10:00 Śp. Antoni, Bogusław, Zdzisława.
WTOREK
19:00 O miłosierdzie Boże dla dusz w czyśćcu cierpiących.
31-VIII-2022
10:00 O bł. Boże dla Stefani Zofii Federkiewicz.
ŚRODA
19:00 O bł. Boże, zdrowie, opiekę MB Kozielskiej dla ks. Marka.
01-IX-2022
10:00 O bł. Boże, łaski i opiekę MB Kozielskiej dla ks.
Bronisława (z ok im.).
Pogrzeb
11:00 Śp. Edward Głowacki.
O bł. Boże, świętość, dary Ducha Św., zdrowie i opiekę MB
CZWARTEK
19:00
Kozielskiej dla kapłanów w naszej parafii; o nowe powołania.
02-IX -2022
10:00 O bł. Boże i opiekę MB Kozielskiej dla Kingi i Williama (40. r. ur.).
1. Wynagradzająca Bogu za grzechy przeciw NSPJ –
PIĄTEK
19:00 z int. Rodziny Fatimskiej.
2. Śp. Anna i Tadeusz Matulewicz.
1. O radość nieba dla rodziców: Izabeli i Romana oraz
03-IX-2022
10:00 siostry Marii.
2. Śp. Przemysław Ćwikła.
Wynagradzająca Bogu za grzechy przeciw
SOBOTA
19:00
Niepokalanemu Sercu NMP- z int. Rodziny Fatimskiej.
08:30 Śp. Witalis Hodun.
04-IX-2022
10:00 O bł. Boże i opiekę MB Kozielskiej dla Agnieszki i Pawła
oraz ich dzieci.
XXIII
NIEDZIELA
Za
poległych i zmarłych lotników polskich i ich rodzin –
12:00
Zw.
z intencji zarządu Związku Lotników Polskich WB.
O bł. Boże, opiekę MB Kozielskiej z podziękowaniem za
19:00
wszelkie otrzymane łaski dla Agaty i Jerzego (29. r. śl.).
28-VIII-2022

28.08.22: 1. Syr 3,17-18.20.28-29 Bóg miłuje pokornych; Ps 68: Ty, dobry Boże, biednego
ochraniasz; 2. Hbr 12,18-19.22-24a Stare i nowe przymierze; 3. Łk 14,1.7-14 Kto się
wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony.
NABOŻEŃSTWA – w tym tygodniu zapraszamy na nabożeństwa:
(1) Nabożeństwo eucharystyczne z nieszporami – niedziela, godz. 18:30.
(2) Nabożeństwo do MB Kozielskiej - środa, po Mszy wieczorowej;
(3) Adoracja indywidualna – I Czwartek M-ca, godz. 19:30-21:00;
(4) Koronka do Bożego Miłosierdzia – w piątek, po Mszy Św. porannej;
(5) I Piątek M-ca - nabożeństwo wynagradzające NSPJ, godz. 19:30;
(6) I Sobota m-ca - Nabożeństwo Fatimskie, godz. 20:00-21:00;
(7) Pielgrzymka do MB Szkaplerznej w Aylesford – niedziela (zobacz niżej!);
(8) Zmiana tajemnic różańcowych (I Niedziela M-ca), godz. 13:00;
(9) Nabożeństwo eucharystyczne z nieszporami – niedziela, godz. 18:30.
ROCZNICA POWSTANIA WARSZAWSKIGO – niezależnie od zapatrywań
i politycznych proweniencji powinniśmy patrzeć na Powstanie Warszawskie jako
bój o wolną Polskę! W tym roku wspominamy 78. Rocznicę tego Zrywu! Prosimy
Was o modlitwę za Tych, którzy walczyli, polegli, zostali zamęczeni lub skazani na
banicję bądź życie w pohańbieniu. Ten apel powtarzać będziemy niezmiennie do
3 października, czyli do dnia kapitulacji Powstańców.
NAMASZCZENIE – dziś po Mszach Św. jest możliwość przyjęcia Sakramentu
Namaszczenia Chorych. Osoby noszące w sobie taka potrzebę prosimy, by
wcześniej zadbały o stan łaski i przyjęły Komunię Św. podczas mszy, a po jej
zakończeniu zaczekały kilka minut na kapłana. Sakrament udzielany będzie z przodu
kościoła, a na jego końcu rozdawane będą karteczki, na których prosimy o podanie
imienia i nazwiska oraz wieku – kartki należy zwrócić księdzu.
PIELGRZYMKA DO AYLESFORD - Biuro Polskiej Misji Katolickiej zaprasza
4 września na 68 Pielgrzymkę Polaków do Aylesford. W tym roku pielgrzymujemy
do MB Szkaplerznej pod hasłem: „Wirtualna rodzina. Czy można budować życie
rodzinne i relacje na odległość?”. PROGRAM: 12:00 Modlitwa Anioł Pański
i możliwość spowiedzi; 12:45 Złożenie wieńca pod tablicą katyńską i przywitanie
pielgrzymów (Rektor PCM i prezes IPAK); 13:00 Msza Św. pod przewodnictwem
bpa Ignacego Deca; 16:00 Nabożeństwo różańcowe.
Dla chętnych pielgrzymów z naszej parafii zamówiony został autobus, który
w niedzielę 4 września wyruszy o 8:30 do Aylesford. Zbiórka o 8.30 przy autokarze:
przystanek linii 94 i 237, „Stop SB” na Goldhawk Road / A402 (w stronę Shepherd
‘s Bush) lub pod kościołem. Prosimy o punktualność! W drogę powrotną z
Aylesford do Londynu autobus wyruszy o 17:00. Zostało jeszcze parę wolnych
miejsc i ostatnia szansa, żeby się zapisać. Można to zrobić w zakrystii. Koszt biletu
£20.00 – w przypadku rezygnacji prosimy znaleźć zastępcę.
ZAPISY DO PARAFII – coraz częściej zdarza się, że do Kancelarii zgłaszają się
osoby niezapisane do parafii, a proszące o różne poświadczenia (np. podpisanie
formy dla dziecka do szkoły, wystawienie świadectwa moralności, itp.). Ponieważ
jest to źródło wielu niezręcznych sytuacji i przykrych komentarzy, przypominamy,
że chodzenie do kościoła i przynależność do parafii to nie to samo! Statut Polskiej

Misji Katolickiej wyjaśnia, że „członkiem PCM może być osoba, która sama
dobrowolnie dokonuje zgłoszenia oraz dba o utrzymywanie z nią kontaktu” np.
przez udział w nabożeństwach, organizowanych zdarzeniach lub dba o jej
funkcjonowanie, a także wspiera ją duchowo i materialne. Przypominamy zatem
o konieczności wpisania się do parafii. Mona to zrobić w Kancelarii, zapraszamy
zatem w godzinach jej funkcjonowania
TROSKA O DOM BOŻY – czas wakacyjny to częste upały, duszności, wakacyjne
rozleniwienie i spowolniona wrażliwość na otoczenie. Bywa, że z takim nastawieniem
przekraczamy także próg świątyni. Poniższe sugestie mają charakter dyskretnych
próśb, by w obliczu Bożego majestatu zachować się godnie, na większą chwałę
Boga, ludzki pożytek a także dla osobistego wzrostu.
- nie wchodzimy do kościoła z gumą do żucia – na przełomie kwietnia i maja
tego roku wymieniliśmy wykładzinę podłogową w całym kościele. Niestety,
mimo wielu próśb i apeli pojawia się coraz więcej miejsc z wdeptaną
w posadzkę gumą. Jej usunięcie nie jest ani łatwą rzeczą ani przyjemną
czynnością. Po raz kolejny zwracamy się z apelem do amatorów żucia tego
specyfiku o poszanowanie dobra wspólnego! Nie wchodźcie do kościoła z gumą
w ustach, ale też nie wyrzucajcie jej przy wejściu czy w przedsionku kościoła,
ponieważ wchodzący nieświadomie wnoszą ją przyklejoną do butów. Prosimy
również, by nie przyklejać żutej gumy pod ławką czy w klęczniku;
- zwracamy się również z apelem o wyłączanie lub dezaktywacje komórek - często
jej dźwięki lub dzwonienie to powód do rozproszeń (UWAGA: ta prośba nie
dotyczy osób będących pod ostrym dyżurze - np. lekarze, policjanci, straż itp.);
- przychodząc do kościoła pamiętajmy o właściwym i godnym dla tego miejsca
stroju! Unikamy odkrytych ramion i dekoltów, różnego rodzaju obcisłych
i prześwitujących ubrań a także przykrótkich spodni, spódnic czy szortów.
W tym punkcie powinna nam przyświecać zasada: MÓJ STRÓJ MÓWI O MNIE
I O MOJEJ WIERZE.
- staramy się nie wędrować z dzieckiem/dziećmi po kościele w czasie trwania
Eucharystii – chodzi o praktyczną miłość bliźnich, którzy chcą się skupić;
- za zachowanie dzieci w kościele odpowiadają rodzice – uczcie ich, że kościół
jest domem Bożym i różni się od podwórka, przedszkola czy centrum
handlowego. Jeżeli dziecko ma „trudny czas”, płacze lub dokazuje, spróbujmy nie czekając na reakcje otoczenia – iść z nim do sali św. Józefa (to ta duża sala
ta za głównym ołtarzem), gdzie łatwiej wytłumaczyć, nakarmić czy przewinąć
malca. Jeżeli z uwagi na dzieci musimy w trakcie Mszy Św. przebywać
bezpośrednio przed kościołem to starajcie się o modlitewną łączność z tym, co
dzieje się w kościele;
- dokarmianie lub zabawianie dziecka (np. chrupkami lub chips’ami) nie powinno
się odbywać w głównej nawie kościoła ani kaplicy MB. W tym celu prosimy
o skorzystanie z kawiarenki lub sali św. Józefa i prosimy o pozostawienie po
sobie porządku.
GIFT AID – Powiernicy PCM zdecydowali o zmianie banku z LLOYDS BANK na
BARCALYS BANK dla wszystkich parafii PCM, a więc i naszej. Zadecydowały
o tym różne ważne przesłanki, między innymi zapowiedź lepszej obsługi klienta

i bardziej otwarty system zarządzania własnymi środkami przez poszczególne
parafie. Oprócz optymistycznych plusów, związane są z tym również nowe
wyzwania. Największym będzie konieczność zmiany szczegółów bankowych dla
osób, które składają swoje ofiary na tacę przez standing order lub direct debit.
Prosimy zatem członków Gift Aid, aby śledzić na bieżąco zapowiedzi tych zmian
i w odpowiednim czasie dokonać stosownej korekty.
DAROWIZNA – w minionym tygodniu otrzymaliśmy dotację testamentalną po zmarłej
22.06.2020 r. naszej parafiance śp. Halinie Wagner. Zgodnie z tradycją utworzono
Msze fundacyjne, które będą odprawiane przez 10 lat w dniu jej śmierci. Polecamy jej
duszę modlitwie parafian: Wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie…
KANCELARIA PARAFIALNA - do 10 września w trybie wakacyjnym, czynna tylko
raz w tygodniu: w sobota, w godz. 10.30-12.30!
REMONT WEJŚCIA – wczoraj zostały zakończone prace przy instalacji nowych
schodów w wejściu głównym. Do całości brakuje jeszcze jednego szczegółu, ale
już zostały wypłacone wszystkie należności. Cała inwestycja kosztowała nas
£ 4,440.00, co stanowi mniejszy koszt od szacowanego o kilkaset funtów!
Dziękując Bożej opatrzności za błogosławieństwo w realizacji tego zamierzenia,
chcemy podziękować także Wykonawcom za solidną prace i …zniżki! a także
wszystkim śledzącym ten wątek za zainteresowanie i modlitwę!
PODZIĘKOWANIA – serdecznie dziękujemy za każdą modlitwę, dobre słowo,
bezinteresowną pomoc, a także za dary materialne. Dziękujemy za sprzątanie
świątyni i obejścia, a także za kwiaty i strojenie bukietów przed ołtarzami.
Zapraszamy serdecznie na Msze św. (poranne lub wieczorne), a także na
środowe wieczory z czuwaniem u stóp Pani Kozielskiej, skąd zanosimy modlitwę
za Parafię, Parafian oraz Ofiarodawców i Dobroczyńców.
Ofiary z niedzieli 21.08.2022:
£ 2 680.41
Wpłaty na GA (koperty+S/O+D/D+FPI+TS)
£ 1 073.80
Ofiary zebrane na TACĘ (koszyczek+S/O+D/D+FPI)
£ 766.32
CELE EWANGELIZACYJNE
£ 455.00
BOX: BIULETYN + KANCELARIA
£ 185.29
CRYPTS & PLAQUES
£ 200.00
Wydatki na parafię od 21-27/08/2022:
£ 4 223.00

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: od 4.07-10.09.2022 działa w trybie wakacyjnym! Czynna w soboty
od 10:30-12:30. W przypadkach nadzwyczajnych kontakt telefoniczny:
020 8743 8848 – prosimy o pozostawienie szczegółów kontaktowych.
Adres: 1 Leysfield Rd, W12 9JF, http://bobola.church, email: church@stbobola.co.uk

