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

WIADOMOŚCI PARAFIALNE
06 Listopad 2022

NIEDZIELA

Rok C

2446

08:30 Śp. z rodzin: Jeremicz, Tołściuk, Smoła i Paszek.
10:00 O bł. Boże, łaski, dary Ducha Świętego i opiekę MB
XXXII
Kozielskiej dla Oliviera i Mikołaja (z ok. ur.).
NIEDZIELA
12:00 Śp. Helena Torz i za zmarłych z rodziny.
Zw.
19:00 Śp. Józefa i Kazimierz Kalinowscy (r. śm.); za zmarłych
z rodzin Justynów i Kalinowskich.
07-XI-2022
10:00 Dziękczynna z prośbą o bł. Boże i opiekę MB Kozielskiej
dla Radia BOBOLA, prowadzących je i słuchaczy.
PONIEDZIAŁEK 19:00 Śp. Czesław Kasprzak i za zmarłych z rodziny.
08-XI-2022
08:30 Prośba o zdrowie i bł. Boże dla Svetlany, Marii,
Bronislava i Alli.
WTOREK
19:00 O bł. Boże, opiekę MB Kozielskiej i św. Maksymiliana dla
Koła Lektorów i ich rodzin a także za zmarłych lektorów.
09-XI-2022
10:00 Dziękczynna z prośbą o bł. Boże i opiekę MB Kozielskiej
dla Teresy i Tadeusza Hukowskich (50. r. śl.).
14:30 Śp. Aleksandra Kulczycka.
Pogrzeb
ŚRODA
19:00 Śp. Michał Dobroś i za zmarłych z rodziny.
10-XI-2022
10:00 Śp. Daniel Leszczyński.
CZWARTEK
19:00 O bł. Boże i opiekę MB Kozielskiej dla Ewy - z ok. ur.
11-XI -2022
10:00 O bł. Boże, dary Ducha Św. i opiekę MB Kozielskiej dla Marcina
(z ok. im.).
PIĄTEK
19:00 O bł. Boże i opiekę MB Kozielskiej dla szafarzy i ich rodzin.
12-XI-2022
10:00 O bł. Boże, łaski i opiekę MB Kozielskiej (z ok. ur.).
SOBOTA
19:00 O bł. Boże, dary Ducha Świętego i opiekę MB Kozielskiej dla
ks. Zygmunta (z ok. ur.).
08:30 Śp. Władysław, Adam, Teodora i Jan.
10:00 Śp. Ferdynand (15. r. śm.), śp. Czesław (10. r. śm.).
13-XI-2022
12:00 O bł. Boże dla Polski i Polaków (z ok. Święta
Niepodległości) – z int. Zjednoczenia Polskiego WB.
Specjalna
15:00 O bł. Boże dla rodzin z pamięcią o zmarłych
pochowanych przez A GALLA FUNERAL DIRECTORS
XXXIII
19:00 O bł. Boże, dary Ducha Św. i opiekę MB Kozielskiej dla
NIEDZIELA
ks. Zygmunta (z ok. ur.) - z int. Parafian.
06.11.22: 1. 2 Mch 7, 1-2. 9-14 Wiara braci męczenników w zmartwychwstanie; Ps 17:
Gdy zmartwychwstanę, będę widział Boga; 2. 2 Tes 2, 16 – 3, 5 Trwać w dobrych
czynach i szerzyć Ewangelię; 3. Łk 20, 27-38 Uduchowione życie zmartwychwstałych.
06-XI-2022

Dzisiaj na Cmentarzu Gunnersbury procesja z modlitwą za zmarłych
Rozpoczynamy o 15.00! Uwaga: o 16:30 zamykany będzie cmentarz!!!

NABOŻEŃSTWA – w tym tygodniu zapraszamy na nabożeństwa:
 Koronka do Bożego Miłosierdzia za zmarłych – od poniedziałku do czwartku po
wieczorowych mszach, w piątek i sobotę po porannej mszy, a w niedzielę o 18:30;
 Nabożeństwo do św. Maksymiliana Kolbe – wtorek, 18.30;
 Nabożeństwo za zmarłych – środa, 18.30, w kolumbarium;
 Nabożeństwo do MB Kozielskiej – środa, 19:30, po Mszy wieczorowej;
 Adoracja indywidualna – czwartek, godz. 19:45-21:00;
 Zmiana tajemnic różańcowych – godz. 13:00 (przeniesiona z ubiegłej niedzieli).
BAL WSZYSTKICH SWIETYCH – dziękujemy pomysłodawcom, uczestnikom
i tym, którzy włączyli się w realizację tego przedsięwzięcia (szczególnie
Agnieszce!). Najważniejszym osiągnięciem była radość dzieci i to, że mogliśmy
się spotkać i budować wzajemne więzi.
MODLITWA ZA ZMARŁYCH – odczytaliśmy wszystkie koperty zbierane od
połowy października. Przypominamy, że przez cały miesiąc Listopad odmawiana
będzie Koronka do Bożego Miłosierdzia za zmarłych: od poniedziałku do
czwartku po wieczorowych mszach, w piątki i soboty po porannych, a w niedzielę
o 18:30. Dziękujemy przy tej okazji za składane ofiary - z części datków
ufundowane zostały Msze wypominkowe.
ODPUSTY – od 1 – 8 Listopada możemy zyskiwać odpusty zupełne za
nawiedzenie cmentarza, kolumbarium innych miejsc pochówków. Penitencjaria
Apostolska w ubiegłym roku ogłosiła dekret, na mocy którego odpusty zupełne dla
wiernych zmarłych będziemy mogli zyskiwać codziennie przez cały listopad.
Ważnym punktem uzyskania odpustu jest wypełnienie zwykłych warunków, tj.
przystąpienie do Komunii św. w dniu nawiedzenia cmentarza i odmówienie
modlitw "Ojcze nasz…" oraz "Wierzę w Boga…", a także jakiejkolwiek modlitwy
w intencjach wyznaczonych na dany dzień przez papieża.
I KOMUNIA – katecheza dla dzieci i ich rodziców, przygotowująca do I Komunii
Św. odbędzie się 12/11, o 4pm – dzieci w kościele, a rodzice w Sali św. Józefa.
BIERZMOWANIE – osoby zapisane na kurs przygotowujący do Bierzmowania –
Gr. I.: poniedziałek, 7/11, w kawiarni, o godz. 17:30. Dla przypomnienia data
Bierzmowania: 15 Maja 2023 r.
KALENDARZ NA LISTOPAD:
08, 15, 22 i 29.11.2022, Salka, 19:30: Spotkanie Anonimowych Alkoholików.
09, 16, 23 i 30.11.2022, Kawiarnia, 20:00: Próba Chóru parafialnego.
09, 16, 23 i 30.11.2022, Kaplica MB, 19:00: Nabożeństwo do Matki Bożej Kozielskiej.
10, 17 i 24.11.2022, Kościół, 20:00: Indywidualna adoracja Najśw. Sakramentu.
10, 17 i 24.11.2022, Kaplica MB, 18:30: Różaniec w intencji kapłanów, o nowe powołania.
11.11.2022, Kawiarnia, 20:00: Spotkanie Grupy Wielbienia.
13, 20 i 27.11.2022, Kościół, 18:30: Nabożeństwo niedzielne – Koronka do BM za zmarłych.
13, 20 i 27.11.2022, Salka, 11:00: Spotkanie Scholi Dziecięcej.
07.11.2022, Kawiarnia, 17:30: Spotkanie ogólne dla bierzmowanych – Gr. 1.
08.11.2022, Kościół, 19:00: Nabożeństwo ku czci św. Maksymiliana Kolbe.
08.11.2022, Kawiarnia, 19:00: Spotkanie Koła Lektorów.
11.11.2022, Zakrystia, 18:00: Ministranci - grupa II.
11.10.2022, Kościół, 19:00: Szafarze - Msza + spotkanie modlitewne.
12, 19 i 26.11.2022, Kościół, 16:00: Katechezy I Komunii.
13.11.2022, Kaplica MB, 11:30: Różaniec niedzielny - prowadzi Róża V i VI.
13.11.2022, Komunia, 16:00: Msza komunijna - z udziałem dzieci i rodziców.
14.11.2022, Kawiarnia, 17:30: Spotkanie ogólne dla bierzmowanych – Gr. 2.

15, 22 i 29.11.2022, Kawiarnia, 20:00: Spotkanie Grupy OIKUMENE.
15.11.2022, Kościół, 19:00: Nabożeństwo ku czci bł. Jerzego Popiełuszko.
18.11.2022, Zakrystia, 18:00: Ministranci - grupa III.
19.11.2022, Kaplica MB, 17:30: Katecheza przed-chrzcielna dla rodziców i rodziców chrzestnych.
20.11.2022, kościół, 19:00: OIKUMENE - dyżur liturgiczny.
20.11.2022, Kościół, 10:00: Dyżur liturgiczny - SPO im. M. Reja.
20.11.2022, Kaplica MB, 11:30: Różaniec niedzielny - prowadzi Róża VII.
19.11.2022, Kawiarnia, 17:30: Spotkanie ogólne dla bierzmowanych – Gr. III.
22.11.2023, kaplica MB, 20:00: Szafarze - Spotkanie formacyjne.
25.11.2022, Zakrystia, 18:00: Ministranci - grupa IV.
26 i 27.11 oraz 3i 4.12, kościół: Akcja Gift Aid i możliwość odebrania kopert GA na 2023.
27.11.2022, Kościół: Rozpoczęcie parafialnych rekolekcji adwentowych (ks. Marek Ogrodowiak).
27.11.2022, Kościół, 12:00: Promocja ministrancka.
27.11.2022, Kaplica MB, 11:30: Różaniec niedzielny - prowadzą chętni.
28.11.2022, Kościół, 19:00: Rozpoczęcie Mszy św. roratnich.
26.11.2022, Kawiarnia, 17:30: Spotkanie ogólne dla bierzmowanych – Gr. IV.
KALENDARZE 2023 – z wielką przyjemnością informujemy, że nakładem naszej
Parafii ukazało się nowe wydanie Kalendarza ściennego na 2023! Redaktorzy
dołożyli starań, by Kalendarz nabrał walorów edycyjnych, był oprawiony w piękne
zdjęcia z tematami naszego kościoła, funkcjonalny wygląd z możliwością na notatki,
a także informacje o imionach i świętych, wspominanych codziennie, najważniejsze
święta kościelne i świeckie, daty i wydarzenia typowe dla naszej parafii, święta
polskie i angielskie. Cytaty przewodnie na każdy miesiąc zaczerpnięte z wypowiedzi
Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Warto dodać, że publikacja powstała absolutnie
w rodzimym kręgu. Dziękujemy zatem autorkom zdjęć, redaktorce całości
i niezależnym przedsiębiorcom, którzy wsparli projekt garścią funciaków. Zatem - jak
to mawia Prezes „jeszcze raz wielkie Wam dzięki”
.


UWAGA: tylko w tą niedzielę cena promocyjna: £9.00 za jeszcze „ciepłe” Kalendarze.
Zapraszamy zatem do sklepiku, a także do stoisk przy wyjściu z kościoła i do sali św.
Józefa. Od przyszłej niedzieli cena kalendarza wzrośnie o 10% do £10.00 (cena
z zeszłego roku). Serdecznie zachęcamy do kupna kalendarza dla siebie lub jako
prezent dla rodziny bądź znajomych. Specjalna zniżka dla hurtowych odbiorców,
którzy chcieliby się pochwalić naszą parafią wyjeżdżając na Boże narodzeni do Polski
– kontakt z Agnieszką. Całkowity dochód przeznaczony jest na parafię.
KALENDARZ INTENCJI – od 23/10 kalendarz dostępny będzie dla parafian i osób
zainteresowanych. Dziękujemy za dotychczasowe zaufanie i ofiarność
wyrażającą się w rezerwowaniu terminów okolicznościowych Mszy św. UWAGA:
małą zmianą. Ofiary mszalne, składane przy okazji odprawianych mszy są
uposażeniem dziennym dla kapłana odprawiającego Eucharystię. Prosimy zatem,
by wpłacać je na: M RECZEK, sort code: 23-69-72, Acc: 25345699,
[z dopiskiem o dacie i godzinie mszy]. Dziękujemy za zrozumienie.
Informacje Radia BOBOLA – zapraszamy do słuchania Radia! Radio Bobola
poprzez stronę www.radio.bobola.church lub darmową aplikację z Google Play.
Rado zaprasza do udziału w konkursie, w którym można wygrać bilety na
II Festiwal Polskiej Muzyki Sakralnej - Joy and Devotion! Organizator festiwalu:
Instytut Adama Mickiewicza, zaprasza na koncerty, które odbędą się w Londynie,
w kościele St Martin in the Fields, Trafalgar Square, w dniach 8-11 listopada.
Pytanie: w którym roku odbyła się I edycja festiwalu? Na odpowiedzi czekamy do
7 listopada, pod adresem: radio.editor@stbobola.co.uk - do wygrania 4 bilety na
koncert Polyphony: Music for a Polish Pope, 8 listopada godz. 19:30.

KOLUMBARIUM – przestrzegamy przed samodzielnym instalowaniem fotografii,
emblematów, dodatkowych lub indywidualnych podstawek na kwiaty czy
dodatkowych uchwytów! Wszystkie takie innowacje powinny być wcześniej
uzgodnione z osobami odpowiedzialnymi (Rada Administracyjna lub proboszcz).
Prosimy pamiętać, że kolumbarium jest przede wszystkim miejscem modlitwy,
a znicze, kwiaty, ozdoby i pamiątki po osobach, których prochy zostały tu złożone,
mają wymiar symbolicznej łączności z Nimi i zachęty do modlitwy. Prosimy także,
by zwiędłe kwiaty lub wypalone znicze umieszczać we właściwych pojemnikach.
Obowiązuje zasada: zabierz do domu tyle samo wypalonych lampek, zużytych lub
zwiędłych kwiatów, ile jesteś w stanie przynieść nowych.
CZYTNIK KART – od kilku miesięcy dostępny jest pod chórem czytnik do
składania datków w systemie płatności zbliżeniowych. Dziękujemy wszystkim,
którzy do tej pory z niego skorzystali lub korzystają. Prosimy jednak, by
wpłacając ofiarę na Gift Aid koniecznie podawać również swój numer GA.
PODZIĘKOWANIA – serdecznie dziękujemy za każdą modlitwę, dobre słowo,
bezinteresowną pomoc, a także za dary materialne. Dziękujemy za pomoc:
Piotrowi B. Mateuszowi T., Michał O., Paweł W. (w szczególności!), którzy
pomogli w poniedziałkowej wywózce śmieci spod kościoła i pomieszczeń
kościelnych – przy okazji dziękujemy też firmie SKIPMAN za pomoc w usunięciu
tego balastu. Przy okazji: prosimy, by nie robić z kościoła magazynu na rzeczy
zbyteczne w domowym gospodarstwie. Ps. poświęcone lub okazyjne obrazki i
obrazy można spalić w kominku, zerwane różańce zakopać w spokojnej części
ogrodu, a odłożone „na półkę” prochy bliskich przynieść do parafii.
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 30.10 i 1.11.2022:
Wpłaty na GA (koperty+S/O+D/D+FPI+TS)
Ofiary zebrane na TACĘ (koszyczek+S/O+D/D+FPI)
Bal WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
Sponsoring na KALENDARZ 2023
DZIEŁA EWANGELIZACYJNE

£ 5 124.80
£ 1 543.83
£ 558.32
£ 2 393.65
£ 500.00
£ 129.00

Wydatki na kościół i parafię od 30.10-05.11.2022:

£6 117.37

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

