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O bł. Boże i opiekę MB Kozielskiej dla Małgorzaty (z ok. ur.),
Teresy (z ok. ur.) i Ewy (z ok. im.).
O bł. Boże i opiekę MB Kozielskiej dla ks. Konrada.
Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalsze bł. Boże
i opiekę MB Kozielskiej.
Śp. Wiesław, Serafin i Aleksander Chaberski.
Śp. Helena i Wacław Damulewicz; śp. Kamila i Wincenty
Damulewicz; Za zmarłych z rodzin: Kozaryn i Koruć;
śp. Gerard Stalewski; śp. Gerard Albers; śp. Irena Kinkulin;
śp. Józef Sienkiewicz; śp. Arnold Harding; śp. Maria
Korzeniowska; śp. Anna i Henryk
O bł. Boże i pomyślny rozwój Radia BOBOLA.
Śp. Irena Kucia (4. r. śm. i dz. ur.).
O bł. Boże dla Sebastiana i pomoc Bożą dla jego rodziny.
Śp. Antoni, Maria i Teresa.
O bł. Boże, potrzebne łaski i opiekę MB Kozielskiej dla
chórzystów i ich rodzin.
Śp. Teresa - z int. córki Renaty z rodziną.
Śp. Krzysztof Dobkowski (25. r. śm.) - z int. dzieci i żony.
O bł. Boże i potrzebne łaski dla Julii (22. r. ur.).
Dziękczynna za dar życia Marty i Marii.
Śp. Maria Cierebiej (r. śm.) - z int. męża z dziećmi i rodzinami.
Śp. Wiesława i Edward Kuryło oraz za śp. zmarłych ich rodziców.
Wynagradzająca Bogu za grzechy przeciw NSPJ - z
int. Rodziny Fatimskiej
Śp. Zygfryd Jachimiuk (r. śm.).
Wynagradzająca Bogu za grzechy przeciw
Niepokalanemu Sercu NMP - z int. Rodziny Fatimskiej.
Śp. Mieczysław Wałęga (z ok. im.) - z int. córki i wnuczki.
O dar nieba dla duszy Kazimierza Proszowskiego (1. r. śm.).
Śp. Roman Dmowski (81. r. śm.) - z int. członków i
sympatyków Ruchu Narodowego.
Śp. Kazimiera Wronka; śp. Felicja Wronka; śp. Tadeusz
Piatniczka (r. śm.).
O Boże bł. i opiekę MB Kozielskiej dla Olgi i Andrzeja na
cały rok 2021.

Z okazji dzisiejszego Święta życzymy pokoju
i spokoju, cierpliwości i czasu dla siebie, środków
potrzebnych do godziwego życia dla wszystkich
członków waszych rodzin, systemu prawnego,
który zabezpieczałby harmonijny rozwój każdej
rodziny, a nade wszystko błogosławieństwa
Bożego i opieki Matki Chrystusa i św. Józefa.
Obyście obdarzali siebie i swoje rodziny wiarą
i miłością płynącą wprost z nieba.
Ks. Marek i ks. Zygmunt
ZAKOŃCZENIE ROKU - 31/12 (czwartek): Msza św. i nabożeństwo na
zakończenie Starego Roku o 18:00 – nieco wcześnie, gdyż chcemy dać
możliwość, tym, którzy wybierają się oglądać „fajerweki”. Natomiast Msze św.
w NOWY ROK odprawiane będą o 10:00, 12:00, 17:00 i 19:00. Zapraszamy.
PODZIĘKOWANIA – na co dzień nie zdajemy sobie sprawy, jak dużo
zawdzięczamy osobom, które ciężko i ofiarnie pracując, wnoszą w nasze
życie wiele dobra i szczęścia. Okres świąteczny to wyśmienity czas do
podziękowań. W pierwszej zatem kolejności dziękujemy Bożej opatrzności –
za małe i duże łaski, udzielone każdemu z nas. Grupom i osobom
indywidualnym dziękujemy za modlitwę i zdrową troskę o parafię. Niskie
ukłony kierujemy do wszystkich, którzy na różne sposoby budowali dobro
duchowe i materialne naszej parafii – szczególny ukłon dla Stewardów! Duże
„Bóg zapłać” za sprzątanie świątyni (m.in. Dorocie, Małgorzacie, Agnieszce).
Podziękowanie ślemy także rodzicom i opiekunom Scholi ŚWIATŁO zawdzięczamy im świąteczny wystrój kościoła. Naszą wdzięczność wyrażamy
również tym parafianom i dobroczyńcom, którzy - z racji Świąt - składali
wszelakie dary materialne (poczynając od symbolicznych prezencików,
a kończąc na darach żywnościowych i ciastach świątecznych). Dziękujemy za
życzenia i dowody sympatii, wyrażone dobrym słowem, listownie, email’owo,
SMS’owo i na wiele innych sposobów. Słowa wdzięczności kierujemy do osób,
które zadbali o sprawność i funkcjonalność naszej strony internetowej oraz
broadcastu – dzięki tym mediom wiele osób - mających utrudniony dostęp do
kościoła - uczestniczyło „we Mszy”: Agnieszko i Andrzeju, dziękujemy!
Dziękujemy za film z życzeniami, zamieszczony na naszej stronie, a także
osobom zaangażowanym w Radio BOBOLA. Drodzy Parafianie chcemy także
podziękować za przykład waszej wiary, za otwartość, za wolę współpracy, za
świadectwo życia i pragnienie wzrastania w łasce Bożej - dla nas, kapłanów,
to niezwykle ważne. Zapraszamy Was do środowej modlitwy przed obrazem
Pani Kozielskiej, gdzie prosimy o błogosławieństwo Boże i opiekę zarówno dla
parafii, jak i parafian oraz Ofiarodawców i Dobroczyńców.
KOLĘDA – tradycyjne spotkania kolędowe i modlitwa w waszych domach –
w obecnych warunkach - będą raczej niemożliwe. Czekamy na szczegółowe

instrukcje z nadzieją, że uda się opracować jakąś formę błogosławieństwa
waszych domów.
KALENDARZ INTENCJI na 2021 – zapraszamy do rezerwacji terminów Mszy Św.
na 2021. Można to zrobić telefonicznie, email’owo lub korespondencyjnie.
************
PRZEPISY SANITARNE - zapraszając do uczestnictwa we Mszach św.,
przypominamy o procedurach przyjętych w Risk Assessment dla naszej świątyni
w czasie COVID-19. Zaczniemy od najważniejszego założenia: cieszymy się
każdą osobą, która przekracza próg naszej świątyni i pragnie uczestniczyć we
Mszy św., bądź innym nabożeństwie. Jednak chcemy myśleć o wszystkich
szanując indywidualne przekonania i poglądy na temat pandemii czy przyjętych
środków zapobiegawczych. Nie chcemy na nikim wymuszać stosowania się do
poniżej wyliczonych zasad, ale nie chcemy też kosztem jednych przekreślać praw
drugich osób. Ryzyko jest realne i jeżeli nie położy się cieniem na czyimś zdrowi,
może wpłynąć albo na rezygnację z udziału we Mszy św., albo też na konkretne
obciążenia finansowe do zamknięcia kościoła włącznie. Prosi zatem o rozważne
przestudiowanie i dostosowanie się do procedur:
1. Każdy z wchodzących do świątyni używa maseczkę (poza małymi
dziećmi). Obowiązek ten dotyczy wszystkich osób dorosłych przez cały czas
pobytu w kościele. Maseczka ma zakrywać nos i usta. Może być ściągnięta
jedynie na przyjęcie komunii św.
2. Dbamy o dystans społeczny (1.2 m). Oznacza to, że zajmujemy miejsca
oznaczone na oparciu zielonym emblematem, a z przodu bez biało-czerwonej
taśmy. Nie mamy ławek dla rodzin, dlatego prosimy rodziców o rozdzielenie
takie rozmieszczenie dzieci, by osoby sąsiadujące znajdowały się we
właściwym dystansie. W przypadku rodzin z większą ilością osób prosimy
o przejście do Sali św. Józefa.
3. Wewnątrz świątyni obowiązuje „one-way system” - prosimy zatem kierować
się oznaczeniami (białe strzałki na niebieskim tle) i instrukcjami porządkowych.
4. Rodziców, przychodzących z małym dzieckiem lub wieloma dziećmi prosimy
o przejście do Sali św. Józefa i poświęcenie mu / im większej uwagi.
5. Przed wejściem do kościoła i przy wyjściu z niego należy zdezynfekować
dłonie żelem z wysoką zawartością alkoholu. Osoby, które nie mogą
korzystać z płynów powinny mieć rękawiczki.
6. Nie przynosimy do kościoła książek, książeczek, ulotek lub materiałów
reklamowych, a ze stolików można zabrać jedynie „Wiadomości Parafialne”
i „Żyć Ewangelią”. Rzeczy pozostawione w kościele są utylizowane.
7. Komunia Św. udzielana będzie tylko na rękę. Podczas procesji komunijnej
przemieszczamy się zgodnie z żółtymi strzałkami, przechodząc okrężną drogą na
swoje miejsce. Osoby z kaplicy i Sali św. Józefa zapraszamy do Komunii po
osobach z naw głównych. Prosimy o zachowanie dystansu.
8. Po zakończonej modlitwie ławki, drzwi, klamki są dezynfekowane. W związku
z tym prosimy o sprawne opuszczanie kościoła.
9. Nie zatrzymujemy się przed wejściem i wyjściem kościoła.
10. Osoby z podwyższoną temperaturą, kaszlem, oznakami stanu
zapalnego, itp. w dalszym ciągu nie mogą brać udziału w modlitwie.

SĄSIEDZKA PROŚBA – w imieniu mieszkańców domów sąsiadujących
z kościołem - zwracamy się z gorącą prośbą o wyrozumiałość i o zachowanie
ciszy na zewnątrz świątyni. Starajmy się pamiętać o tej prośbie - szczególnie
na ulicy i przy parkowaniu samochodów. Prosimy także, by samochodami nie
tarasować wejść i wjazdów do domów, a także by nie zostawiać aut na
zakrętach ulic! Myśląc o innych, stwórzmy sobie okazję do praktycznej miłości
bliźniego. Dziękujemy za zrozumienie.
ODESZLI – w minionym tygodniu zmarła św. Janina Bojanowska. Nie znana jest
jeszcze data pogrzebu. Rodzina zmarłej prosi o: Wieczne odpoczywanie…
ŚWIATECZNY WYSTÓJ KOSCIOŁA – w zasadzie już po świętach, ale
jeszcze raz serdecznie dziękujemy za pomoc wszystkim, którzy
odpowiedzieli na apel i pomogli: (1) rozładowanie choinek: Wojtek, Jacek,
Paweł, Remek, Staszek, Alex Rafał, ks. Zygmunt; (2) instalacja choinek:
Mariusz, Mirek, Jarek, Robert, Sylwester, Kacper, Wahib, Jack, Michał
i Łukasz; (3) dekoracja choinek: Katarzyna i Mariusz, Kamila i Mirek, Judyta,
Emilia, Agata, Dagna, Agata, Magda, Asia i Marta.
KOPERTY GA na 2021 – przypominamy, że - z powodów ograniczeń COVID19 - wysłano 197 kopert z pudełkami na 2021 – pod uwagę wzięte zostały
numery GA aktywne w miesiącach wrzesień-listopad 2020. Pozostałych
członków GA prosimy o osobisty odbiór kopert lub informację, wówczas nowe
kopertki zostaną wysłane na wskazany adres. Przy tej okazji zachęcamy do
przeniesienia swoich ofiar na system zlecenia stałego (najlepiej miesięcznego
S/O lub D/D). Można je ustanowić w swoim banku nawet przez telefon –
prosimy jednak o dopisek: GA [Numer].
PODZIĘKOWANIA – „Bóg zapłać” wszelką pomoc i ofiary. Naszym Parafianom
i Przyjaciołom dziękujemy też za modlitwę, troskę i życzliwość. Dziękujemy
także osobom pełniącym funkcje stewardów. Zapraszamy w środowy wieczór
na modlitwę przed obrazem Pani Kozielskiej za parafię, parafian oraz
Ofiarodawców i Dobroczyńców.
Ofiary z niedzieli 20.12.2020:

Wpłaty na GA (S/O i D/D)
Wpłaty na GA (koperty)
Taca i ofiary na kościół (ON-LINE)

£1488.46

£ 479.00
£ 666.00
£ 343.46

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
27.12.20: 1. Rdz 15, 1-6; 21, 1-3 Obietnica potomstwa; Ps 105: Pan Bóg pamięta o
swoim przymierzu; 2. Hbr 11, 8. 11-12. 17-19 Wiara Abrahama, Sary i Izaaka; 3. Łk 2,
22-40 Dziecię rosło, napełniając się mądrością.
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

