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

WIADOMOŚCI PARAFIALNE
30 SIERPIEŃ 2020
30-VIII-2020

12:00

NIEDZIELA

18:00

31-VIII-2020

10:00

PONIEDZIAŁEK 19:00
01-IX-2020

10:00

WTOREK
02-IX-2020

19:00
10:00

ŚRODA

19:00

03-IX-2020

10:00

CZWARTEK

19:00

04-IX-2020

10:00

PIĄTEK

19:00

05-IX-2020

10:00

SOBOTA

18:00

06-IX-2020

08:30

NIEDZIELA

Rok A

2333

08:30 Śp. Zdzisław Walisiewicz i jego rodzice.
10:00 Śp. Christine Humprays.

XXII Niedziela
Zw.

XXIII
Niedziela Zw.

XXI NIEDZIELA ZW.

10:00
12:00
18:00

Śp. Władysław Skadorwa; Śp. Jan Kosa;
Śp. Kazimiera Szymańska.
Śp. Mirosław Pietruszewski (9. r. śm.);
Śp. Leszek Kicka (19. r. śm.).
O bł. Boże i opiekę MB Kozielskiej dla Małgorzaty
Pakuły i o znalezienie pracy.
Z prośbą o potrzebne łaski dla Ireny Słomnickiej.
Dziękczynna za dar małżeństwa, z prośbą o dalsze bł. Boże i
opiekę MB Kozielskiej dla Karoliny i Shankara (3. r. śl.).
O potrzebne łaski dla ks. Bronisława Gwiazdy (z ok. im.).
Śp. Ks. Piotr Puzyski.
Dziękczynna z prośba o bł. Boże i opiekę MB Kozielskiej
dla Agaty i Jerzego Kusiak (27. r. śl.) oraz Natalii
i Bartłomieja (2. r. śl.).
Śp. Barbara Niwczyk (23. r. śm.).
O świętość, łaski Ducha Św., bł. Boże i opiekę MB
Kozielskiej dla kapłanów pracujących w naszej parafii.
Dziękczynna z prośbą o dalsze bł. Boże za
wstawiennictwem Św. Jana Pawła II.
1. W intencji dzieci komunijnych oraz ich Rodzin.
2. Wynagradzająca za grzechy ludzi przeciw Najśw.
Sercu Pana Jezusa- z int. Rodziny Fatimskiej.
Śp. Danuta Czernecka (8. r. śm.).
1. Śp. Jan Żygłowicz.
2. Wynagradzająca za grzechy ludzi przeciw
Niepokalanemu Sercu NMP - z int. Rodziny Fatimskiej.
O bł. Boże i opiekę MB Kozielskiej dla Mirosława (z ok. ur.).
Śp. Iwona, Bronisława, Maciej Gaca; Śp Ola i Wasyl
Kuzyszyn oraz zmarłych z ich rodzin.
W intencji Związku Lotników Polskich w Wielkiej Brytanii.
Śp. Stefania i Aleksander Jakubowscy (26. r. śm.)
oraz za wszystkich zmarłych z rodziny.

NIEDZIELA
30 SIERPNIA 2020
11:30, kaplica MB: Różaniec Kół Różańcowych (prowadzi Róża VII).
WTOREK
01 WRZEŚNIA 2020
20:00, salka (Basement, 18 Greenside Road, W12): Spotkanie polskiej grupy AA.
ŚRODA
02 WRZEŚNIA 2020
20:00, kaplica MB: Nabożeństwo do Matki Bożej Kozielskiej.
CZWARTEK
03 WRZEŚNIA 2020 – I Czwartek M-ca
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
04 WRZEŚNIA 2020 – I Piątek M-ca
19:30, kościół: Nabożeństwo ku czci NSPJ (z ok. I Piątku miesiąca).
SOBOTA
05 WRZEŚNIA 2020 – I Sobota M-ca
19:00, kościół: Nabożeństwo Fatimskie (z ok. I Soboty miesiąca).
NIEDZIELA
06 WRZEŚNIA 2020 – I Niedziela M-ca
11:30, kaplica MB: Różaniec Kół Różańcowych (prowadzi Róża I).
13:00, kościół: Zmiana tajemnic różańcowych.
12:00, kościół: Msza w int.: Związku Lotników Polskich w Wielkiej Brytanii.
I KOMUNIA – z powodu pandemii COVID-19 Uroczystość I Komunii Św. w naszej
parafii przeniesiono początkowo na 21 czerwca, a potem na 20 września. Obecna
sytuacja, doniesienia medialne i stan prawny skłaniają do rozwiązania tego
zagadnienia. Biorąc pod uwagę dobro duchowe dzieci, które jeszcze nie były
u I Komunii, proponujemy nowe rozwiązanie. Z całej grupy 34 dzieci, które
pozostały, wyodrębniono trzy mniejsze grupki (11 i 12 osób). Dla nich uroczystość
komunijna odbędzie się w dniach: 19.09, 16:00 (sobota), 20.09, 15:00 (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.
Nie wiemy jeszcze czy w najbliższym czasie będzie możliwość organizowania
kursu katechetycznego dla potencjalnych kandydatów
na
2021.
Zainteresowanych rodziców prosimy o cierpliwość i modlitwę.
URLOP – ks. Marek do 11 sierpnia przybywa na urlopie. Prosimy, by wszystkie
sprawy duszpastersko-administracyjne ustalać z ks. Zygmuntem, kontaktując się
przez telefon parafialny lub e-mailowo. Jednak ustalanie dat ślubów i chrztów
zawieszone jest do czasu powrotu proboszcza.
KANCELARIA - nadal działa w trybie ONLINE. Prosimy dzwonić na telefon
parafialny (nagraną wiadomość - koniecznie - zostawiamy z numerem
telefonu) lub kontaktować się przez e-mail (adres w stopce redakcyjnej).
SPOWIEDŹ – przypominamy, że ze spowiedzi można skorzystać codziennie od
poniedziałku do piątku, na 30 min przed każdą mszą (poranną i wieczorną). Prosimy,
aby nie odkładać tego na niedziele lub nieznaną bliżej przyszłość. W kolejce
pamiętamy o zachowaniu dystansu i maseczkach ochronnych na twarzy.

POTRZEBNA 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. Każdy z uczestników Mszy św. używa maseczki ochronnej na twarz. Zdejmujemy
jej jedynie podchodząc w procesji do Komunii Św.
2. 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.
3. 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.
4. Przed wejściem do kościoła i przy wyjściu z niego należy zdezynfekować dłonie
żelem z wysoką zawartością alkoholu (zabezpiecza go parafia).
5. Ze stolików można zabrać jedynie „Wiadomości Parafialne” i „Żyć Ewangelią”.
6. 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 (dla zachowania odpowiedniego dystansu).
7. Po zakończonej Mszy Św. ławki, rzeczy używane, klamki są dezynfekowane.
Oznacza to, że wejście do świątyni będzie możliwe najwcześniej na 30 min przed Mszą.
8.W dalszym ciągu nie ma dostępu do toalet!
9.Koszyki na tace umieszczone zostały przy wejściu i wyjściu z kościoła.
10. Osoby niepełnosprawne ruchowo lub jeżdżące na wózkach albo posługujące się
balkonikami proszone są o wejście przez rampę (osoba porządkowa dyżurująca
wewnątrz świątyni wskaże wam specjalne wyznaczone miejsce).
11. W dalszym ciągu w modlitwie nie mogą brać udziału osoby z podwyższoną
temperaturą, kaszlem, oznakami stanu zapalnego, itp.

POGRZEBY - maksymalna ilość uczestników to 30 osób (włączając w to kapłana
i obsługę kościoła). Msza musi być recytowana a obrzędy skrócone do
koniecznych formuł. Obowiązkowo po ceremonii należy zdezynfekować kościół.
Uczestnicy ceremonii zobowiązani zostali do używania masek i dezynfekcji dłoni
przy wejściu i wyjściu z kościoła. Tu również obowiązują zasady dystansu
społecznego, skróconej ceremonii (bez mszy) i dezynfekcji dłoni.
KOLUMBARIUM – serdeczny apel do osób odwiedzających swoich bliskich
w przykościelnym kolumbarium: przynosimy do niego tylko tyle, ile możemy stąd
zabrać ze sobą z powrotem. Okazałe bukiety, lampiony i inne oznaki tęsknoty
i pamięci, tygodniami żółkną i ostatecznie lądują w kubłach, których utrzymanie
robi się coraz bardziej kosztowne. Prosimy, by zabierać ze sobą wyschnięte
kwiaty, wypalone lampki i inne rzeczy w dniu, w którym wymieniamy je na świeże.
Poza tym serdeczna prośba, by pamiętać, że Parafia nie bierze
odpowiedzialności za przedmioty pozostawione w kolumbarium – chodzi tu
również o ozdobne wazony, szklane znicze czy emblematy lub przedmioty natury
osobistej. Wszystko, co jest zwiędnięte, wyschnięte, wypalone lub w stanie
zużycia systematycznie utylizowane jest raz w miesiącu. Będziemy więc
wdzięczni za zrozumienie i dostosowanie się do powyżej wyrażonej prośby.
PODZIĘKOWANIA – „Bóg zapłać” za modlitwę i wszelką pomoc! Naszym
Parafianom i Przyjaciołom dziękujemy za hojność i życzliwość. Dziękujemy
nowej ekipie florystek 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 23.08.2020:

Wpłaty na GA (w kopertach)
Wpłaty na GA przez S/O lub D/D
Taca niedzielna i ofiary na kościół
Intencje mszalne
Kolumbarium: krypty

£ 1 313.15

£ 438.62
£ 69.00
£ 665.53
£ 80.00
£ 60.00

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
30.08.20: 1. Jr 20, 7-9 Prorok poddany próbie; Ps 63: Ciebie, mój Boże,
pragnie moja dusza; 2. Rz 12, 1-2 Rozumna służba Boża; 3. Mt 16, 21-27 Jeśli
ktoś chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie.

Duszpasterze: ks. 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

