KOMUNIKAT PARAFII
pw. Św. Andrzeja Boboli w Londynie
ZA ROK 2016-2017
przygotowany na spotkanie informacyjne,
w dniu 12 marca 2017 roku
Duszpasterze:
Proboszcz: ks. Marek Reczek
Wikariusz: ks. Janusz Zbroniec (od listopada 2016, wcześniej ks. Wiesław
Garbacz - do sierpnia 2016 i ks. Paweł Daszczyński - do października 2016)
Stała pomoc duszpasterska: ks. prał. Bronisław Gwiazda
Adres:
1 Leysfield Road, W12 9JF, http://bobola.church, email: church@stbobola.co.uk
Wydarzenia (co dzieje lub chcecie, żeby się działo): wydarzenia@stbobola.co.uk
Kancelaria Parafii:
Czynna w poniedziałki, środy i soboty od 10.30-12.00; czwartki od 17.30-19.00.
Telefon: 020 8743 8848 lub 07973923026
Kierownik kancelarii: Agnieszka Seredyn

Rada Administracyjna Parafii:
Członkowie Rady: inż. Paweł Pastuszek (prezes); Zofia Marchewka (sekretarz);
Robert Wiśniowski (skarbnik); inż. Artur Łoziński; mgr Ewa Papée-Ogrodzińska
(kolektor tac niedzielnych i Komisja Charytatywna); Marzena Dymnicka (Komisja
Charytatywna); Henryk Szyszko i Jerzy Stanuszek (Komisja Gospodarcza i
Budowlana), Rafał Rożek i Paweł Butryn; Marysia Stenzel (Gift Aid i kolektor
niedzielnych); Czesława Wiśniewska (Kawiarnia); dr Andrzej Suchcitz
(parafialne archiwa i historia). Od stycznia 2017 do RA dołączyła jeszcze jedna
osoba, Barbara Hlawaty (Heston).
Rada Administracyjna odbyła 3 spotkania w roku sprawozdawczym.
Na potrzeby PMK przeprowadzono w minionym roku inwentaryzację sprzętu,
urządzeń i ruchomości należących do parafii.
Cennik napojów i ciastek w kawiarni został podwyższony – co ważne, jest to
pierwsza podwyżka cen od 2013 roku!

Finanse
Ważne wydarzenie minionego roku to całkowite spłacenie pożyczki bankowej
(370,143.64 + koszty obsługi), zaciągniętej w 2005 r. na główny remont kościoła.
Stan konta Parafii na koniec 2016 jest zadowalający i wynosił £128,000.00.
Posiadane przez Parafię fundusze są w większości przechowywanie na
depozycie bankowym w PCM (£ 110,000.00), a środki z konta bieżącego służą
m.in. do realizacji zaplanowanych w budżecie działań duszpasterskich, remontów,
reperacji oraz usprawniania infrastruktury kościoła i budynków.

Akcja Gift Aid
W systemie kopertowym i bezpośrednich przekazów bankowych w 2016 roku
zgłoszonych było 460 osób, przy czym liczba aktywnych ofiarodawców to 370
osób. W sumie akcja Gift Aid przyniosła £57,000.00, co oznacza, że od urzędu

skarbowego dodatkowo powinniśmy otrzymać zwrot podatków w wysokości
trochę ponad £14,000. Widać, że warto popierać tę formę troski o parafię,
która ani nie jest uciążliwa, ani trudna. Tym bardziej apelujemy o zapisywanie
się i włączenie do GA!

LEVIES na Polską Misję Katolicką w Anglii i Walii:
W związku z zarządzeniem powierników Polskiej Misji Katolickiej w Anglii
i Walii każda parafia – a więc również i nasza - została zobowiązana do
płacenia tzw. Levies (podatek na działalność PMK). W tym roku wynosi ono
6% przychodów Parafii (kwota obliczana jest m.in. z pieniędzy zebranych
podczas
niedzielnych
tac,
zbiórek
okolicznościowych,
zapisów
testamentowych i innych źródeł).

Komisja Charytatywna przy Radzie Administracyjnej:
Na zebraniu Rady Administracyjnej 27 lutego 2017 powołano do życia Komisję
Charytatywną przy RA, której zadaniem jest zajęcie się wszystkimi listami z
prośbą o pomoc materialną, jakie wpływają na adres parafii lub bezpośrednio
do Proboszcza. Prowadzą ją: mgr Ewa Papée-Ogrodzińska i Marzena
Dymnicka. Fundusze na ten cel będą zbierane w połowie lipca i sierpnia jako II
taca.

Rada Duszpasterska:
Członkowie Rady: ks. Marek Reczek (prezes); Halina Nedwecka i Grażyna
Worthington (Sekcja Charytatywna, Klub „Patria” i Koło „Żywego Różańca które
ma 7 Kół Różańcowych); Ewa Papée (Apostolstwo Dobrej Śmierci i Grupy
Lektorów); ks. Janusz Zbroniec (katecheci), Barbara Bartnik (Koło
Ministrantów); Victoria Fernandes (IPAK HAMMERSMITH); Mariola Dobreńko
(Schola HESTON), Kinga Kosterska (SzPO im. M. Reja), Beata Howe (PSS
im. R. Kaczorowskiego); Maria Budzyńska (Schola „Światło”), Magdalena
Wójcik (Grupa Wielbienia), Jadwiga Jankowska-Filanowska, (Wspólnota Życia
Chrześcijańskiego), Grzegorz Żuczek (Mężczyźni św. Józefa), Janina
Kwiatkowska (Klub Brydżowy), s. Bogna (Rodzina Fatimska), Remigiusz
Farbotko (Family Prayers), Iwona Macałka (Grupa Misyjna), Elżbieta
Sobolewska (Złote Rybki), Marcin Główczyński (Galilea), Bartosz Garbas,
drużynowi ZHP (9DH „San” i 3DH „Błękitna Trójka”) i Polska Grupa AA.
Oprawę muzyczną liturgii oraz specjalnych mszach i nabożeństwach
przygotowują i wykonują: Joanna Kozub i Magdalena Wójcik oraz dr Agnieszka
Pluta („…zastępuje organistkę, gdy potrzeba”).

Order Bobolana:
Odbyły się dwa posiedzenie Kapituły: 12 maja i 2 listopada 2016. Decyzją
Kapituły w tym roku nadano Order Bobolana następującym organizacjom
i osobom: Scholi „Światło” (nr.29), Marii Stanisławskiej (nr.30), Ewie PapéeOgrodzińskiej (nr.31), Irenie Grablewskiej (nr.32) i ks. prał. Bronisławowi
Gwiaździe (nr.33).

Wybrane chronologiczne specjalne wydarzenia w Parafii 2016-201
01 stycznia 2016 - nowa strona internetowa (Andrzej i Agnieszka Seredyn).
Warto wspomnieć, że na przestrzeni jedenastu miesięcy 2016 r., odwiedziło
ją 143,576 osób, a we Mszy św. sprawowanej w naszym kościele drogą
internetową uczestniczyło średnio ok.87 dziennie.

2-3 kwietnia 2016: Sychar – Wspolnóta Trudnych Małżeństw (akcja promocyjna)
– ks. Paweł Dubowik.
9-10 kwietnia, 17-18 września 2016 i 25-26 lutego 2017: Warsztaty „Pięciu Kluczy” –
rozważania z modlitwą uwolnienia i uzdrowienia według propozycji Neal Lozano.
15 maja 2016 – Parafialny i Szkolny Street Party z okazji Odpustu ku czci
św. Andrzeja Boboli patrona Parafii.
5 czerwca 2016 – początek uroczystych obchodów 15-lecia Scholi „Światło” od
początku pod kierunkiem Marii Budzyńskiej.
15 czerwca 2016: obchody 25-lecia sakramentu święceń naszego Proboszcza,
ks. Marka Reczka.
18 czerwca 2016 – X Festiwal Piosenki Religijnej im. ks. Bronisława Gostomskiego,
organizowany przez Magdalenę Wójcik, Joannę Kozub i przyjaciół.
26 czerwca 2016 – doroczny Bazar Parafialny.
14 sierpnia 2016 – parafialny odpust ku czci męczennika, św. O. Maksymiliana
Kolbego (drugiego Patrona kościoła).
2 października 2016 – Kongres Wspólnot Parafialnych – celem zapoznania się
wzajemnego różnych wspólnot tak duszpasterskich jak i administracyjnych
działających w Parafii.
15-18 grudnia 2016 – rekolekcje Adwentowe – prowadził ks. biskup Grzegorz
Ryś, sufragan archidiecezji krakowskiej.

Duszpasterstwo:
W 2016 ochrzczono 57 dzieci. Do I Komunii przystąpiło 49 dzieci. W naszym
kościele udzielono 8 ślubów (15 poza parafią, głównie w Polsce). Odwiedzono
119 chorych (pamiętać należy o osobach, które od stycznia uczestniczyły
w comiesięcznych spotkaniach seniorów i chorych parafian). Odbyło się 57
pogrzebów. W ciągu roku odprawionych zostało 1124 Mszy św. (w tym księża
Goście: 89, a nieuregulowanych: 81).

Parafialne Pielgrzymki:
Pod egidą Parafii odbyły się dwie pielgrzymki do Ziemi Świętej. Obie
zorganizowane
były
przez
Biuro
APOSTOLOS.
Duszpasterstwo
Pielgrzymkowe Księży Pallotynów. Wzięli w niej udział głównie nasi parafianie
oraz osoby z innych wspólnot zaprzyjaźnionych z parafią.
(1) 20-27 października 2016 - opiekunem duchowym był były wikariusz:, a
obecny proboszcz w Taunton, ks. Wiesław Garbacz. (2) 11-18 listopada 2016 opiekunem duchowym był Proboszcz, ks. Marek Reczek.
Przewodnikiem październikowej grupy był ks. Radosław Herka SAC, a nad
listopadową czuwał ks. Przemyslaw Podlejski SAC wraz z panią Magdaleną
Bamberską, która zadbała o organizacyjno-historyczną stronę pielgrzymki. Wszyscy
byli pracownikami Biura „Apostolos”, prowadzonego przez Księży Pallotynów
w Częstochowie. Trasa pielgrzymek: Betlejem, Jerozolima, Ein Karem, Cezareja
Góra Karmel, Nazaret, Kanas Galilejska, Tabogh, Galilea, Góra Tabor, Jerycho,
Jezioro Galilejskie i Morze Martwę. Jak jeden z uczestników określił: „program
nadzwyczaj intensywny i bogaty ale była to pielgrzymka ŻYCIA, przede wszystkim
pod względem przeżycia duchowego jak i też przeżycia ziemskiego w zakresie
oświatowo-kulturalnego oraz międzyludzkiego koleżeństwa pielgrzymów. Coś co
pozostanie na zawsze jako intensywna nauka i wskazówka a zarazem bodziec do

wsłuchiwania się w przepiękne a zarazem oświecające słowa Ewangelii
Chrystusowej – piękne i głębokie przeżycie naszej Wiary”.
Pielgrzymi są dozgonnie wdzięczni naszym Księżom za zainicjowanie
Pielgrzymki i doznaną opiekę podczas pielgrzymowania. W sumie w obu
turach było około 70 parafian.

HESTON
Duszpasterstwo dla osób uczestniczących w niedzielnej Mszy św. w katolickim
kościele pw. Our Lady Queen of Apostles (15 The Green, Heston, TW5 0RL)
rozpoczęte zostało przez ks. Kan. Ryszarda Juszczaka w październiku 2003 r.
Nieprzerwanie – chociaż z różną intensywnością – trwa tam do dnia
dzisiejszego. W zasadzie sprowadza się ono (niestety) jedynie do spowiedzi,
odprawienia Mszy św., prowadzenia Drogi Krzyżowej (w okresie Wielkiego
Postu), animowania wspólnoty przez okazjonalne działania (np. poświęcenie
pokarmów czy Popielec). Od lutego 2011 roku rozpoczęła działalność Schola
HESTON, która - pod bacznym okiem p. Marioli Dobreńko - oprawia pieśniami
i piosenkami religijnymi niedzielną Mszę, a w okresie Bożego Narodzenia
przygotowuje (wraz z rodzicami!) Jasełka - za każdym razem z inną aranżacją.
Należy również wspomnieć, że od września 2011 r. – z inicjatywy
p. Małgorzaty Golińskiej - działa na Heston Róża św. Kazimierza. Pod koniec
minionego roku powołana została do istnienia 3-osobowa Rada, której
zadaniem jest budowanie poprawnych relacji pomiędzy polska wspólnotą a
osobami zarządzającymi angielskim kościołem i parafią, troska o finansowe
zabezpieczenie polskiej wspólnoty z Heston (głównie chodzi o tace – warto
wspomnieć, że od samego początku zbierane są dwie tace, gdzie pierwsza
przeznaczona jest dla macierzystej parafii św. A. Boboli, a druga dla lokalnej,
jako ekwiwalent za użyczenie kościoła), koordynacja działań i planów
duszpasterskich a także reprezentowanie w/w wspólnoty w środowisku
angielskiej parafii. W minionym roku suma zebranych tac wyniosła £ 10 105.89
(z czego £ 2 636.84 to II taca).

Szafarze Nadzwyczajni Eucharystii:
Od 4 marca 2017 r. - po odpowiednim przygotowaniu i obrzędzie instalacji –
rozpoczęli w naszej Parafii posługę Szafarze Nadzwyczajni Eucharystii.
Głównym zadaniem na ten rok będzie pomoc księżom w rozdawaniu Komunii
Świętej. Są nimi: Paweł Dudziński, Remigiusz Farbotko, Szymon Kręcidło
i Wojciech Ziółkowski.

A zamiast końca:
APEL O INFORMACJE O POCHOWANYCH W KOLUMBARIUM:
W przygotowywaniu jest nowa pozycja poświęcona Kolumbarium przy kościele
św. Andrzeja Boboli w Londynie. W kolumbarium jest obecnie (marzec 2017)
ponad 1400 złożonych prochów Polaków, głównie naszych Parafian.
Zamiarem jest, w ramach możliwości, aby o każdej osobie pochowanej,
napisać jak najwięcej danych. Im więcej otrzymanych danych tym więcej
będzie można uwzględnić danych o pochowanej osobie.
Wszelkie informacje proszę odsyłać na:
Dr Andrzej Suchcitz, c/o 20 Prince’s Gate, London, SW7 1PT

