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08:30 Śp. Mieczysław Wałęga (z ok. im.) - z int. córki i wnuczki.
10:00 O dar nieba dla duszy Kazimierza Proszowskiego (1. r. śm.).

NIEDZIELA

PONIEDZIAŁEK

NIEDZIELA

19:00

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.
Dziękczynna z prośbą o bł. Boże i opiekę MB Kozielskiej
dla Radia BOBOLA, prowadzących je i słuchaczy.
O bł. Boże, dary Ducha Św. i opiekę MB Kozielskiej dla
Adriany (z ok. 21. r. ur.).
O bł. Boże, potrzebne łaski i opiekę MB Kozielskiej dla
Daniela i jego rodziny.
O bł. Boże, potrzebne łaski oraz opiekę MB Kozielskiej dla
Marysi Budzyńskiej.
Śp. Stanisława i Jerzy Kupcewicz.
O bł. Boże, opiekę MB Kozielskiej i powrót do zdrowia dla
ks. Bronisława.
Śp. Mateusz Kryba - z int. rodziców.
Śp. Adam i Maria-Elżbieta Bisping (rodzice); śp. Krystyna
de Bisping (9. r. śm.).
Śp. Edmund Kalinowski (21. r. śm.) - z int. Córek.
O bł. Boże, świętość życia, dary Ducha Św. i opiekę MB
Kozielskiej dla kapłanów w parafii oraz o nowe powołania.
Śp. Elżbieta, Bogusława Kołodziejczyk-Word.
O bł. Boże i opiekę Matki Bożej Kozielskiej dla szafarzy oraz
ich rodzin.
Śp. Fred Stashevsky.
Śp. Janina Szyszko.
Śp. Stefan i Maria-Janina Nalewajko.
Śp. Zbigniew Ogrodziński (4 r. śm.); śp. Zofia i Witold (rodzice).
Śp. Nastya Yakimenko.
Przebłagalna za popełnione zło, za krzywdy wyrządzone
bliźnim, za zmarnowane łaski i zaniedbane dobro.
Śp. Ryszard Kędracki (r. śm.) - z int. żony i córki z rodziną.

ZAKOŃCZENIE ROKU: trwająca pandemia i dwa lockdawn’y wycisnęły swoje
znamię w zasadzie na każdym przejawie naszej aktywności. Trudno robić plany na
przyszłość. Błędem może być też porównywanie wyników obecnego roku z latami
ubiegłymi. Najroztropniej będzie, gdy teraźniejszość i przyszłość złożymy w rękach
Boga i Jego opatrzności. Poniżej kilka cyfr o minionym już 2020 roku:
1.Sakramenty: Chrzest - 18 dzieci i 2 osoby dorosłe; przygotowanie do I Komunii - 48
dzieci (32 w naszym kościele); Śluby - 3 pary i 6 protokołów przedślubnych;
Bierzmowanie – 34 osoby. Odprawiono 1268 Mszy św. Chorzy - 32 zaopatrzonych;
pogrzeby – 41 (aż 24 osoby żegnane były tylko w krematorium lub na cmentarzu).
2.- Administracja: w parafii zarejestrowanych jest 2715 osób (1280 mężczyzn i 1435
kobiet). W grupach wiekowych wygląda to tak: dzieci od 1 -11 r. jest 510, dorastającej
młodzieży od 11-19 mamy 494 osób, ludzi młodych w przedziale 20-39 lat jest 707
osób, a 817 osób w przedziale 40-59, poza tym 106 osób w wieku 60-75, natomiast
seniorów (powyżej 76 roku życia) mamy 81 osób. Średnia wieku wynosi 31 lat. Nowe
karty osobowe założyło w tym roku 238 osób, a rodzin 41 wpisało się do parafii.
3.- Sprawy gospodarcze: w minionym roku skupiliśmy się na adaptacji do procedur
COVID0-19, drobnych reperacjach (m.in. odmalowanie podług w kawiarni i sali św.
Józefa), pracach serwisowych i pracach modernizacyjnych - można o nich poczytać
na stronie parafialnej (https://bobola.church/pl/historia/wykonane-prace).
4.- Finanse – na przestrzeni 2020 r. przychody pochodzą ze zbiórek tac i z ofiar Gift
Aid i wyniosły £54,214.45. Koszty utrzymania budynków i funkcjonowania parafii
wyniosły £61,063.54. Dla płynności finansowej pobrano w listopadzie z oszczędności
15 tys. – w depozycie na koncie głównym PCM pozostał jeszcze £170 tys.), a na
koncie bieżącym w dniu 31 grudnia znajdowała się suma £7,868.38.
5. - Plany – okresowa inspekcja stanu zachowania budynków kościelnych.
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 zdrowiu,
może wpłynąć albo na rezygnację z udziału we Mszy św., albo też na konkretne
obciążenia finansowe do zamknięcia kościoła włącznie. Prosimy 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.
6. 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.
7. Po zakończonej modlitwie ławki, drzwi, klamki są dezynfekowane. W związku
z tym prosimy o sprawne opuszczanie kościoła.
8. Nie zatrzymujemy się przed wejściem i wyjściem kościoła.
7. 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! Dziękujemy za zrozumienie.
TACE NIEDZIELNE – nie możemy zbierać tac w taki sposób jak przed
pandemią (głównie chodzi o zakaz dotykania banknotów i przekazywania
koszyka z rąk do rąk). W związku z tym małe przypomnienie, że przy wejściu
do kościoła (na stolikach pod chórem po prawej i lewej), a także przy drzwiach
wyjściowych wyłożone zostały brązowe wiklinowe koszyki, do których można
wrzucić przygotowane koperty GA lub dobrowolne datki. Informujemy również
o możliwości składania ofiar przez link na stronie głównej: TACA KOŚCIELNA.
KOPERTY GA na 2021 z powodów ograniczeń COVID’owych członków GA
prosimy o odbiór nowych kopert albo informację, gdzie je wysłać. I gorąca
prośba: nie używamy kopert z ubiegłego roku czy lat poprzednich, najlepiej je
wyrzucić. Zachęcamy także 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 27.12.2020:

Wpłaty na GA (S/O i D/D)
Wpłaty na GA (koperty)
Taca i ofiary na kościół ON-LINE
Taca i ofiary na kościół
Taca świąteczna
Cele ewangelizacyjne
Taca i ofiary na kościół ON-LINE
PAFT - dotacja na publikację książki
Crypts & Plaques

£4 639.90

£ 229.00
£2 386.80
£ 484.71
£ 387.42
£ 356.26
£ 511.00
£ 484.71
£ 600.00
£1 200.00

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
03.01.21: 1. Syr 24, 1-2. 8-12 Mądrość Boża mieszka w Jego ludzie; Ps 147: Słowo
Wcielone wśród nas zamieszkało; 2. Ef 1, 3-6. 15-18 Bóg przeznaczył nas na
przybrane dzieci; 3. J 1, 1-18 Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami.
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

