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

WIADOMOŚCI PARAFIALNE
09 Październik 2022

NIEDZIELA

Rok C

2443

08:30 Śp. Zofia (dz. śm.) i Olgierd Ornass – int. fundacyjna.
10:00 Śp. Anna i Henryk Kawczyńscy; Jadwiga i Florian Andrysiak.
NIEDZIELA 12:00 O bł. Boże dla członków Towarzystwa Przyjaciół Fundacji
Jana Pawła II ( z ok. Dnia Papieskiego).
Zw.
19:00 Śp. Tadeusz Stanisław Ostrowski (dz. ur.) i za wszystkich
zmarłych z rodziny Ostrowskich.
10X-2022
10:00 Dziękczynna z prośbą o bł. Boże i opiekę MB Kozielskiej
dla Radia BOBOLA, prowadzących je i słuchaczy.
PONIEDZIAŁEK 19:00 O błogosławieństwo Boże, łaski i czystość dla Jadwigi
i Daniela w jubileuszowym roku zawarcia małżeństwa.
11-X-2022
10:00 Śp. Kazimierz Święcki, śp. z rodzin Święckich,
Majewskich, Grzybowskich.
WTOREK
19:00 O bł. Boże, opiekę MB Kozielskiej i św. Maksymiliana dla
Koła Lektorów i ich rodzin a także za zmarłych lektorów.
12-X-2022
10:00 Śp. Izabella Kwiatek.
ŚRODA
19:00 Śp. Danuta Matras.
13-X-2022
10:00 Śp. Mariusz Migalski (r. śm.) - z int. matki i siostry.
CZWARTEK 19:00 Śp. Alicja Kardasińska - z int. synów.
14-X -2022
10:00 Śp. Janina Dąbrowska (20. r. śm.).
PIĄTEK
19:00 O bł. Boże i opiekę MB Kozielskiej dla szafarzy i ich rodzin.
15-X-2022
10:00 Śp. Józef Olesiuk.
SOBOTA
19:00 Śp. Jadwiga i Kazimierz Liszkiewicz.
08:30 Śp. Dziadkowie: Regina i Józef; pradziadkowie: Alina
i Zygmunt; Wiktoria i Feliks oraz za zmarłych z rodziny.
16-X-2022
1. Śp. Fryderyk Chopin.
10:00
2. Śp. Teresa Gęstwa (5. r. śm.) - z int. syna Mariusza z żoną.
XXIX
NIEDZIELA 12:00 Śp. Maria i Janusz Baczyńscy.
Zw.
19:00 Śp. Waldemar Lewandowski (1. r. śm.) - z int. żony z dziećmi.
09-X-2022
XXVIII

09.10.22: 1. 2 Krl 5, 14-17 Uzdrowienie Naamana; Ps 98: Pan Bóg okazał ludom swe
zbawienie; 2. 2 Tm 2, 8-13 Jeśli trwamy w cierpliwości, będziemy królowali z Chrystusem;
3. Łk 17, 11-19 Niewdzięczność uzdrowionych z trądu.

NABOŻEŃSTWA – w tym tygodniu zapraszamy na nabożeństwa:
(1) Codzienne nabożeństwa różańcowe – po mszy wieczorowej, a w niedzielę 18:30;
(2) Nabożeństwo ku czci św. Andrzeja Boboli – wtorek, 19:00;
(3) Nabożeństwo do MB Kozielskiej - środa, po Mszy wieczorowej;
(4) Adoracja indywidualna – czwartek, godz. 19:30-21:00;
(5) Koronka do Bożego Miłosierdzia – piątek, po Mszy Św. porannej;
(6) I Piątek m-ca - Nabożeństwo ku czci NSPJ - godz. 19:30;
APLIKACJE do SZKÓŁ – rodziców zainteresowanych uzyskaniem „Certificate of
Catholic Practice”, dokumentu niezbędnego do złożenia aplikacji do szkół
katolickich, uprzedzamy, że ze względu na Half Term wspomniany dokument
można uzyskać do 19 października! Prosimy nie odkładać tego na …„później”!
I KOMUNIA – przypominamy, że pierwsze spotkanie organizacyjne, przeznaczone tylko
dla rodziców planujemy na 16/10, po mszy o 10 am, w kościele.
NOWY KALENDARZ INTENCJI – na rok 2023 jest już dostępny! Zwracamy się
z prośbą do Instytucji i Organizacji (m. in. kombatanckich, środowiskowych lub
społecznych), by do 22 października dokonać rezerwacji terminów
okolicznościowych Mszy Św. w 2023. Od 23 października kalendarz dostępny będzie
dla parafian i osób zainteresowanych.
UWAGA: konieczna jest mała zmiana! Ofiary mszalne, składane przy okazji
odprawionej Mszy Św. są uposażeniem dziennym kapłana odprawiającego
Eucharystię. Prosimy zatem, by nie wpłacać ich na konto parafialne, gdyż stypendia
nie są własnością parafii. Należy je wpłacać na: M RECZEK, sort code: 23-69-72,
Acc: 25345699, [z dopiskiem o dacie i godzinie mszy]. Dziękujemy parafianom za
hojność, a tych, którzy - z różnych względów - nie zadbali o zamknięcie tej kwestii,
prosimy o uporządkowanie zaległości.
OGŁOSZENIE DUSZPASTERSKIE
Zapraszamy do uważnej lektury wszystkich czytających ten wątek, by na miarę
swoich możliwości włączyć się do wspólnej modlitwy:
1. GODZINKI – śpiewane są w niedzielę, po porannej Mszy Św., w kaplicy Matki Bożej.
Mała zmiana nastąpi od Adwentu, czyli od 27 Listopada. Godzinki śpiewane będą
przed Mszą św. poranną od godz. 8 am i poprowadzi je p. organistka.
2. KORONKA DO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA – zapraszamy po wieczornych Mszach
św., do Koronki jako intencji dziękczynnej za Eucharystię, a także akt uwielbienia
i przebłagania Boga, z wynagrodzeniem za zaniedbania, których dopuszczamy się
jako ludzie. Odmawiamy tą modlitwę także w piątki po porannej Mszy św.
3. NABOŻEŃSTWA KU CZCI PATRONÓW – (1). do św. Andrzeja Boboli, Patrona parafii
- w I wtorek m-ca, po Mszy wieczorowej; (2). do św. Maksymiliana Marii Kolbego,
drugiego Patrona parafii - w II wtorek m-ca; (3). do bł. Jerzego Popiełuszki - w III wtorek
m-ca. Zwracamy się do Was z dyskretną prośbą o pomoc w szerzeniu ich kultu.
4. RÓŻANIEC – odmawiamy go codziennie, po Mszach Św. wieczornych, a w niedziele
o 18.30. Zachęcamy parafian do praktykowania tej prostej modlitwy. Miejmy przy sobie
własny różaniec, nośmy go przy sobie. Prosimy o modlitwę w następujących
intencjach: tydz. 2: w int. dzieci zapisanych do I Komunii św. oraz ich
rodziców; tydz. 3: w int. osób przygotowujących się do Sakramentu Bierzmowania;
tydz. 4: w int. chorych i cierpiących oraz za naszą parafię i wszystkich, którzy do
niej należą; 5: za dusze naszych bliskich zmarłych i dusze w czyśćcu cierpiące.

5. NAMASZCZENIE – w czwartą niedzielę miesiąca po mszach. Propozycja
skierowana do wszystkich, którzy z powodu choroby, złego stanu zdrowia, zbliżającej
się operacji, skomplikowanych zabiegów chirurgicznych a także duchowej
niedyspozycji czy doświadczenia utraty wiary, chcieliby zaczerpnąć duchowej pomocy
ze skarbca Kościoła. Prosimy, by wcześniej zadbać o stan łaski i przyjąć Komunię Św.
6. ODPUSTY PARAFIALNE – obchodzimy je 16 Maja – wsp. św. Andrzeja Boboli i 14
Sierpnia r. – wsp. św. Maksymiliana Kolbego. Za nawiedzenie kościoła, udział we
Mszy i pobożne wezwanie do Świętego można zyskać odpust zupełny, który można
ofiarować za siebie lub jedną duszę zmarłą.
7. UROCZYSTOŚCI i ŚWIETA - w Kościele Katolickim jest siedem świąt nakazanych,
związanych z obowiązkiem uczestniczenia we Mszy Św. Zachęcamy do uroczystego
przeżywania ważnych wydarzeń parafialnych, kościelnych lub rodzinnych.
8. PIELGRZYMKI – mamy dwa regularne wyjazdy do Aylesford lub Walsingham.
KOLUMBARIUM – w dwóch ostatnich tygodniach października planujemy
powakacyjne sprzątanie w kolumbarium. W związku z tym apel do rodzin i osób
zainteresowanych: jeżeli ktoś chce zachować donice, świeczniki lub inne przedmioty,
prosimy, aby je przeglądnąć i zabrać do domu. W innym przypadku nieużywane,
wypalone, zaczernione i puste zostaną zutylizowane. Prosimy także, by nie stawiać
dużych donic z kwiatami! Przestrzegamy przed samodzielnym instalowaniem fotografii,
emblematów, dodatkowych lub indywidualnych podstawek na kwiaty czy znicze.
Wszystkie takie innowacje powinny być wcześniej uzgodnione z osobami
odpowiedzialnymi (Rada Administracyjna lub proboszcz). Kolumbarium to przede
wszystkim miejsce modlitwy, a znicze, kwiaty, ozdoby i pamiątki po osobach, których
prochy zostały tu złożone powinny mieć wymiar symbolicznej łączności z Nimi i zachętą
do modlitwy. Poza tym, prosimy, by zwiędłe kwiaty lub wypalone znicze umieszczać we
właściwych pojemnikach. Byłoby też idealnie, gdyby udało nam się wypracować taką
zasadę: zabierz do domu tyle samo wypalonych lampek, zużytych lub zwiędłych kwiatów
i oznak sympatii lub pamięci, ile jesteś w stanie przynieść nowych.
BAL WSZYSTKICH SWIETYCH – zaplanowany został na niedzielę, 30
Października, o godz. 13.00. Zapraszamy do udziału i współtworzeniu tego wydarzenia!
W założeniach jest to forma zabawy, ale też alternatywa dla Halloween. W programie
wiele gier, animacji i zabaw dla dzieci, z możliwością wygrania atrakcyjnych nagród.
W sali Św. Józefa są już wystawione kosze na fanty do loterii fantowej. Potrzebne rzeczy
to: artykuły plastyczne, zabawki dla chłopca i dziewczynki, gry planszowe itp. Mile
widziane również słodycze, kawa oraz rożnego rodzaju „napoje” dla dorosłych. Uwaga:
prosimy o TYLKO NOWE RZECZY! Zapraszamy do włączenia się w zbiórki, ale także
do przebrania się za wybranego Świętego. Od przyszłej niedzieli (9.10) po każdej Mszy
przy wyjściach, w sklepiku i kawiarni będzie można nabyć losy (£5.00 za 5 losów) losowanie nagród podczas Balu. Nie możesz być na Balu? Nic nie szkodzi, kup los
i bądź zwycięzcą, a w razie wygranej skontaktujemy się z Toba !Szczegóły i informacje:
Agnieszka 07944505395 lub a.wodzinska@stbobola.co.uk
ZAPISY DO PARAFII – jeszcze raz ponawiamy przypomnienie dla nowych parafian
i tych, którzy powrócili do nas po dłuższym czasie. Zgłaszając się do Kancelarii trzeba
mieć świadomość, że brak formalnego wpisania się do parafii, często jest źródłem
wielu utrudnień (np. w podpisaniu formy dla dziecka do szkoły, wystawieniu
świadectwa moralności, itp.). Aby uniknąć niezręcznych sytuacji i komentarzy,
przypominamy, że chodzenie do kościoła nie jest równoznaczne z przynależnością
do parafii! Wpisu można dokonać w Kancelarii w godzinach jej funkcjonowania.

Informacje Radia BOBOLA – zapraszamy do słuchania Radia! Zwracamy uwagę
na dwie propozycje: „Ujęci za rękę!” - w każdy wtorek i piątek rozważania prowadzi
ks. Marek oraz „Tym żyją Wyspy” - piątkowa audycja o tym, czym żyją mieszkańcy
Wysp z garścią konkretnych i pożytecznych informacji o życiu codziennym.
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 02.10.2022:
Wpłaty na GA (koperty+S/O+D/D+FPI+TS)
Ofiary zebrane na TACĘ (koszyczek+S/O+D/D+FPI)
Cele Ewangelizacyjne
Kawiarnia
CRYPTS & PLAQUES
Wydatki na kościół i parafię w III kwartale 2022:

£ 2 783.56
£ 1 017.95
£ 792.36
£ 278.25
£ 175.00
£ 520.00
(£ 59 585.59)

Publikujemy poniżej garść informacji wyjętych z ostatniego kwartału 2022 r.
(dokładnie od lica do września br). Obrazują one realne koszty utrzymania
i funkcjonowania naszej parafii. Zapewne lektura będzie zajmująca, ale może
uświadomi w jak szalonym tempie rosną koszty, a z nimi również i rachunki.
£3,244.26
Elektryczność (mamy trzy liczniki!)
£1,727.28
Woda / śmieci (głównie te z kolumbarium) / podatek miejski
Gaz (trzy liczniki i ta cyfra zmieni się radykalnie w sezonie grzewczym!) £600.59
£22,231.71
Reperacje / remont / modernizacje
£6,576.19
Utrzymanie biura parafialnego / koszty ksera / Internet / sprzęt IT
£7,436.04
Inwestycje duszpasterskie (m.in. strona www, Radio Bobola, itp.)
Pensje duszpasterzy / księża-goście / zastępstwa / rekolekcje kapłańskie £8,412.06
£3,302.25
Sprzątanie kościoła i pomieszczeń / środki czystości
£4,590.52
Podatki do PCM / opłaty bankowe / zbiórki dodatkowe
£1,464.69
Wydatki ołtarza (hostie, komunikanty, świece, wino, szaty lit.)
Jeśli ktoś pragnąłby złożyć dobrowolną ofiarę na rzecz naszej
parafii lub cel przez siebie wskazany, prosimy, by skorzystać
z poniższych danych:
Przelew, SO lub DD: Sort code: 30-94-57
Acc.: 00619171
Czek prosimy zaadresować na PCM HAMMERSMITH
UWAGA: Ofiary z intencji mszalnych prosimy przesyłać na:
MJ RECZEK, Sort code: 23-69-72, Acc.: 25345699
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

