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

WIADOMOŚCI PARAFIALNE
20 WRZESIEŃ 2020

XXV NIEDZIELA ZW.

Rok A

2336

W int. syna Tomka (z ok. ur.) o mądrość
w podejmowaniu decyzji i bł. Boże dla jego rodziny.
10:00
Dziękczynna z prośbą o Boże bł. dla Roberta (6. r. ur.).
XXV
W podziękowaniu za wszelkie łaski z prośbą o bł.
Niedziela Zw. 12:00 Boże, mocną wiarę, opiekę MB Kozielskiej dla
Izabelli i Emada (r. śl.).
O bł. Boże i łaski dla dzieci i rodziców
Specjalna
16:00
pierwszokomunijnych oraz ich bliskich i gości.
NIEDZIELA
18:00 Śp. ks. Adam Dziuba i za dusze zmarłych Parafian.
21-IX-2020
10:00 Śp. Izabella Pędzich (23. r. śm.).
Śp. Jerzy Zenon Kowalski (1. r. śm.) i śp. Maria –
PONIEDZIAŁEK 19:00 z int. dzieci z małżonkami.
Śp. ks. Kan. Ryszard Juszczak, proboszcz 199222-IX-2020
10:00
2003 (1. r. śm.) – int. fundacyjna.
O uzdrowienie, bł. Boże i opiekę MB Kozielskiej dla
WTOREK
19:00
Olka oraz rodziców, Bogumiły i Wojciecha.
23-IX-2020
10:00 O łaskę nieba dla dusz w czyśćcu cierpiących.
Dziękczynna za okazaną pomoc z prośbą o bł. Boże
ŚRODA
19:00
i opiekę MB Kozielskiej.
24-IX-2020
10:00 O łaskę nieba dla dusz w czyśćcu cierpiących.
O zdrowie, bł. Boże i opiekę MB Kozielskiej dla Wojciecha
CZWARTEK 19:00 (z ok. r. ur.) - z int. mamy.
Dziękczynna z prośbą o bł. Boże i opiekę MB Kozielskiej
25-IX-2020
10:00
dla Urszuli Romanowskiej (w d. ur.).
O bł. Boże i opiekę MB Kozielskiej dla Wiktora (11. r. ur.)
PIĄTEK
19:00
i Alexandra (4. r. ur.).
26-IX-2020
10:00 O łaskę nieba dla dusz w czyśćcu cierpiących.
O bł. Boże i łaski dla dzieci i rodziców
Specjalna
16:00
pierwszokomunijnych oraz ich bliskich i gości.
Dziękczynno-błagalna dla Józefy Bielak (80. r. ur.) –
SOBOTA
18:00
z int. córki z rodziną.
Ks. Marek: Śp. Eugeniusz Gustek - intencje popogrzebowe.
Ks. Cezary: Śp. Janina Laskowska - intencje popogrzebowe.
Ks. Bronisław: Śp. Adam Furman – gregorianka od 20.09-19.10.2020.
Ks. Dariusz: Śp. Józef Żygłowicz – gregorianka od 20.09-1910.2020.
20-IX-2020

08:30

27-IX-2020
XXVI
Niedziela Zw.
NIEDZIELA

Dziękczynna z prośbą o bł. Boże i opiekę MB
Kozielskiej dla Anny (z ok. ur.).
Dziękczynna z prośbą o bł. Boże dla Drużyny
10:00
Skrzatów i prowadzących (10. r. istnienia).
Śp. Weronika i Piotr; śp. Julia i Jan Iczkiewicz;
12:00
śp. Aleksandra i Jan Szukaj.
Dziękczynna z prośbą o bł. Boże i opiekę MB
Kozielskiej dla Anny Szatkowskiej, Anny
18:00
Rydzewskiej, Joanny Dancewicz, Anny Twaróg –
z int. Grupy Wielbienia.
08:30

NIEDZIELA
20 WRZEŚNIA 2020
11:30, kaplica MB: Różaniec Kół Różańcowych (prowadzi Róża III).
WTOREK
22 WRZEŚNIA 2020
20:00, kawiarnia: Spotkanie Grupy OIKUMENE.
20:00, salka (Basement, 18 Greenside Road, W12): Spotkanie polskiej grupy AA.
ŚRODA
23 WRZEŚNIA 2020
20:00, kaplica MB: Nabożeństwo do Matki Bożej Kozielskiej.
CZWARTEK
24 WRZEŚNIA 2020
18:30, kościół: Różaniec za kapłanów i o nowe powołania – również z naszej parafii.
19:30-21:00, kaplica MB: Indywidualna adoracja Najśw. Sakramentu.
PIĄTEK
25 WRZEŚNIA 2020
20:00, kawiarnia: Spotkanie Grupy Wielbienia.
SOBOTA
26 WRZEŚNIA 2020
16:00, kościół: Uroczystość komunijna – grupa III.
NIEDZIELA
27 WRZEŚNIA 2020
11:30, kaplica MB: Różaniec Kół Różańcowych (prowadzi Róża IV).
I KOMUNIA – 20.09, 16:00 (niedziela) i 26.09, 16:00 (sobota). Obrazki komunijne
i książeczki rozdane zostaną w wyznaczonych terminach, po zakończeniu mszy,
gdyż tradycyjny „Biały Tydzień” nie będzie organizowany.
NABOŻEŃSTWA – przypominamy, że codziennie po Mszy Św. porannej od
poniedziałku do czwartku i w soboty odmawiana jest cząstka różańca, a w piątki
zamiast modlitwy różańcowej zapraszamy na Koronkę do Bożego Miłosierdzia.
Przypominamy również o środowej modlitwie do MB Kozielskiej i czwartkowej
indywidualnej adoracji Najśw. Sakramentu.
GORĄCA PROŚBA – prosimy, by - planując udział w niedzielnej Eucharystii wziąć pod uwagę ograniczoną liczbę miejsc w kościele (100). Zapraszamy was
na różne godziny mszy (sobota, 18:00, niedziela 8:30, niedziela 18:00), a nie tylko
10:00 czy 12:00. Jako duszpasterze cieszymy się, że wracacie do Boga i praktyk
religijnych, ale prosimy też o zrozumienie i współpracę także w tej kwestii. Nie
chcemy bowiem doprowadzić do sytuacji ponownego zamknięcia świątyni, pod
pretekstem łamania instrukcji COVID-19.
Przy tej okazji prosimy również, by wychodząc po zakończonym nabożeństwie

nie zostawać zbyt długo przed kościołem, a także by używać maseczek, by dbać
o dystans (od 1.5 – 2 m) i dezynfekować dłonie.
DZIEN SKUPIENIA SM – ruch Spotkań Małżeńskich zaprasza pary małżeńskie
na dzień skupienia! Będzie to spotkanie w formie on-linie na platformie ZOOM,
24.10.2020, godz. 15.00-19.00 (czas PL). Zainteresowanych prosimy o zapisanie
się na to spotkanie u Anety (sekretariat@spotkaniamalzenskie.pl). Ideą ogólną
jest odnowienie drogi duchowej dla każdego z członków SM wg pragnienia
Jezusa, zapisanego w słowa św. Jana ,,Trawicie w miłości Mojej" (J 15,9b).
KANCELARIA – w związku z COVID-19 zmuszeni jesteśmy przeorganizować
pracę naszego parafialnego biura. Ostatnie zarządzenia, a także konieczność
zachowania społecznego dystansu, noszenie maski na twarzy, używanie żelu
dezynfekującego dłonie i wiele innych zaleceń, sprawiają, że mnóstwo agend
użyteczności publicznej do dziś nie powróciło do funkcjonowania na poziomie
sprzed pandemii. Życie jednak idzie dalej i niesie przeróżne sytuacje, w których
potrzebne są rozmaite dokumenty, odpisy, zaświadczenia, porady czy rozmowy
o charakterze duchowym. Dokładamy starań, aby - uwzględniając obecne realia pomagać na tyle, na ile jest to możliwe. Pragniemy przypomnieć, że nasze biuro
parafialne działa w oparciu o dwa rozwiązani: 1. Kontakt online, czyli email’owa
i telefoniczna korespondencja. Staramy się odpowiadać na wszystkie pytania
i tematy w terminie możliwie jak najkrótszym. 2. Kontakt osobisty– zainteresowani
tą formą spotkania proszeni są o wcześniejsze umówienie się j.w.
PROŚBA O POMOC – otwarcie kościoła i możliwość odprawienia Mszy Św.
z udziałem wiernych będzie możliwa tylko wówczas, gdy znajdą się
woluntariusze, pilnujący procedur związanych z COVID-19. W ostatnim czasie
wiele osób wyjechało na wakacje i coraz trudniej pokryć codzienne dyżury.
Zwracamy się do Was, drodzy parafianie, z prośbą o pomoc. Potrzebujemy osób,
które na pół godziny przed mszą, w trakcie jej trwania i po mszy podjęliby się
funkcji stewarda. Swoje zgłoszenia prosimy kierować pod numer 07507069764
(Bożena). Z góry dziękujemy za zrozumienie i współpracę.
OTWARCIE KOŚCIOŁÓW – poniżej zasady uczestnictwa:
1.Prosimy pamiętać, że w kościele wydzielonych zostało tylko 100 miejsc modlitewnych,
a dla rodziców z małymi dziećmi w Sali św. Józefa dodatkowo mamy jeszcze 20
miejsc. Uwaga ta związana jest z ograniczeniem wymuszonym koniecznością
zachowania tzw. „bezpiecznej odległości”. Miejsca zostały odpowiednio oznaczone.
2.Każdy z uczestników Mszy św. używa maseczki ochronnej na twarz. Zdejmujemy jej
jedynie podchodząc w procesji do Komunii Św. Zwolnione są jednie dzieci (0-12 r.).
3. Wewnątrz świątyni obowiązuje „one-way system”. Wchodzimy zatem wejściem
głównym, a wychodzimy przez „sklepik” - prosimy kierować się oznaczeniami (białe
strzałki na niebieskim tle) i instrukcjami porządkowych – na każdej Mszy będzie nam
pomagać trzech woluntariuszy, ubranych w żółte kamizelki z oznaczeniem „AB”.
Przy tej okazji dziękujemy stewardom, których praca zawdzięczamy możliwość
otwarcia świątyni w ubiegła niedzielę i w ciągu całego tygodnia: Daniel G, Basia J,
Monika D, Marta M z córka, Remek, Agata S, Darek K, Olivia Z, Grzegorz Z, Beata
D, Paweł D, Marta K, Iza Sz, Darek K, Agnieszka W, Bożena K, Rafał R, Kamil,
Magdalena P, Agnieszka W, Kamila K, Barbara L.
4.Rodzice, przychodzący z małym dzieckiem lub wieloma dziećmi (od 0 do 12 roku życia),
prosimy o przejście do sali św. Józefa i uczestniczenie we Mszy wraz z dzieckiem

w tamtym pomieszczeniu. Apel o poświęcenie dziecku większej uwagi – lepiej, by nie
biegało i nie dotykało różnych przedmiotów.
5. Przed wejściem do kościoła i przy wyjściu z niego należy zdezynfekować dłonie
żelem z wysoką zawartością alkoholu (zabezpiecza go parafia).
6. Ze stolików można zabrać jedynie „Wiadomości Parafialne” i „Żyć Ewangelią”.
7. Nadal jedyną formą Komunii Św. jest przyjęcie Jej na rękę! Osoby, które nie godzą się
na tą formę, proszone są o przyjmowanie Komunii duchowej. Instrukcja komunijna:
po modlitwie „Panie, nie jestem godzien…”, kapłan ukazuje Hostię i zapowiada
wiernym obecność Jezusa mówiąc „Ciało Chrystusa”. Wierni odpowiadają „Amen”.
Tak samo czyni z Krwią Pańską. Komunia udzielana jest w ciszy. Kiedy wierni zbliżają
się do kapłana, wyciągają dłonie skierowane ku górze, lewa dłoń nad prawą. Prawa
ręka przenosi Ciało Pana do ust. Wszystko dzieje się w pozycji stojącej i statycznej
przed szafarzem. Cisza ma podkreślać adoracyjny charakter tej części Mszy Św.
W miejscu, w którym rozdawana jest Komunia, umieszczona została bariera fizyczna
8.Po zakończonej Mszy Św. ławki, rzeczy używane, klamki są dezynfekowane. Oznacza
to, że wejście do świątyni będzie możliwe najwcześniej na 30 min przed Mszą.
9. W dalszym ciągu nie ma dostępu do toalet!
10. Koszyki na tace umieszczone zostały przy wejściu i wyjściu z kościoła.
11. Osoby z podwyższoną temperaturą, kaszlem, oznakami stanu zapalnego,
itp. w dalszym ciągu nie mogą brać udziału w modlitwie
PODZIĘKOWANIA – „Bóg zapłać” za modlitwę i wszelką pomoc! Naszym
Parafianom i Przyjaciołom dziękujemy za hojność i życzliwość. Dziękujemy
Krystynie i Magdalenie za dbanie o kwiaty przy ołtarzach. Zapraszamy
w środowy wieczór na modlitwę przed obrazem Pani Kozielskiej za
parafię, parafian oraz Ofiarodawców i Dobroczyńców.
Ofiary z niedzieli 13.09.2020:

Wpłaty na GA (w kopertach)
Wpłaty na GA przez S/O lub D/D
Taca niedzielna i ofiary na kościół
Cele ewangelizacyjne + Kolumbarium

£ 1923.68

£ 772.39
£ 194.00
£ 722.29
£ 235.00

Jeśli ktoś pragnąłby czekiem złożyć dobrowolną ofiarę na rzecz
parafii lub inny cel parafialny, prosimy go wypisać na:
PCM HAMMERSMITH PARISH
Sort code 30-94-57
No. 00619171
20.09.20: 1. Iz 55, 6-9 Myśli moje nie są myślami waszymi; Ps 145: Pan blisko
wszystkich, którzy Go wzywają; 2. Flp 1, 20c-24. 27a Dla mnie żyć – to Chrystus;
3. Mt 20, 1-16a Przypowieść o robotnikach w winnicy.

Duszpasterze: ks. Marek Reczek, proboszcz; Zygmunt Zapaśnik, wikariusz.
Kancelaria: czynna tylko telefonicznie i e-mailowo. Telefon: 020 8743 8848.
Adres: 1 Leysfield Rd, W12 9JF, http://bobola.church, email: church@stbobola.co.uk

