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

WIADOMOŚCI PARAFIALNE
24 STYCZNIA 2021
24-I-2021
III Niedziela Zw.

12:00
17:00

NIEDZIELA

19:00

25-I-2021

10:00

Pogrzebowa

13:00
19:00

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

10:00
19:00

27-I-2021

10:00

Pogrzebowa

11:00
19:00

ŚRODA
28-I-2021

10:00
19:00

CZWARTEK
29-I-2021
Pogrzebowa
PIĄTEK

Rok B

2354

08:30 Śp. Maria Cierebiej (r. śm.) - z int. męża i dzieci z rodzinami.
10:00 O łaskę nawrócenia Christiana, o zdrowie i opiekę MB Kozielskiej.

Rok B

26-I-2021

NIEDZIELA

10:00
13:00
19:00

Śp. Inż. Aleksander Paweł Prus-Klecki (kustosz kościoła 19612014) - int. fundacyjna.
Śp. Stefania i Stefan Brewka (r. śm.) - int. fundacyjna.
Śp. Maria i Józef Zalescy; śp. Seweryna i Leon Kaczmarek;
śp. Janina i Piotr Szczepanek; śp. Stanisława i Piotr Iwanek.
Dziękczynna z prośbą o bł. Boże i opiekę MB Kozielskiej
dla Radia BOBOLA, prowadzących je i słuchaczy.
Śp. Jerzy Habdak-Toczyski.
1. O łaski, opiekę MB Kozielskiej i bł. Boże dla osób
uczestniczących we Mszy św. kolędowej i ich bliskich.
2. O bł. Boże, pomoc Bożą i zdrowie dla Przemka
i Andrzeja - z int. siostry.
O Boże bł., potrzebne łaski i opiekę MB Kozielskiej oraz
światło Ducha Św. dla Tomka Dowoyna-Sylwestrowicz i Ani
(w dniu ważnej decyzji).
O łaski, opiekę MB Kozielskiej i bł. Boże dla osób
uczestniczących we Mszy św. kolędowej i ich bliskich.
O zdrowie i Boże bł., potrzebne łaski i opiekę MB Kozielskiej
dla Lucyny Kusy (ok. ur.).
śp. Joanna Lidia Borucka.
1. O łaski, opiekę MB Kozielskiej i bł. Boże dla osób
uczestniczących we Mszy św. kolędowej i ich bliskich.
2. Śp. Janina i Leon Zielonka oraz śp. Wiesława.
Śp. Adam Niedenthal - z int. fundacyjnej.
1. O łaski, opiekę MB Kozielskiej i bł. Boże dla osób
uczestniczących we Mszy św. kolędowej i ich bliskich.
2. O bł. Boże, gorliwą wiarę, o zdolność do wybaczania, opiekę
MB Kozielskiej dla Aliny i Andrzeja Dobroś (43. r. śl.).
Śp. Medard Kloska (18. r. śm.).
Śp. Mateusz Kryba.
O łaski, opiekę MB Kozielskiej i bł. Boże dla osób
uczestniczących we Mszy św. kolędowej i ich bliskich.

Ks. Bronisław Gwiazda od 25.01-23.02.2021 odprawia greg. za śp. Genowefę Ziółkowską

30-I-2021

10:00 Śp. Janina Woronowicz.

SOBOTA

19:00

31-I-2021

08:30
10:00

IV Niedziela Zw.

12:00

Rok B

17:00

NIEDZIELA

19:00

O łaski, opiekę MB Kozielskiej i bł. Boże dla osób
uczestniczących we Mszy św. kolędowej i ich bliskich.
O Boże bł., potrzebne łaski i opiekę MB Kozielskiej dla Marysi
Kicka (ok. ur.) - z int. rodziców.
O Boże bł., potrzebne łaski i opiekę MB Kozielskiej dla
koleżanek i kolegów oraz menadżerów i klientów z pracy.
Śp. Weronika i Piotr; śp. Julia i Jan Iczkiewicz; śp. Aleksandra i
Jan Szukaj; zmarłych z rodziny.
Śp. Kazimierz Kumorek (6. r. śm.) - z int. żony z dziećmi.
Śp. Józef Mackiewicz (r. śm.); śp. Barbara ToporskaMackiewiczowa (pisarze emigracyjni).

TYDZIEŃ KOLĘDOWY – od jutra zapraszamy was do udziału w wieczorach
kolędowych. Ideą główną jest tworzenie okazji do modlitwy o bł. Boże dla nas
i naszych bliskich, o ochronę domów, w których mieszkamy. W tym roku dołączają
się do tej inicjatywy intencje osnute wokół trwającej pandemii, jej zakończenia
i ochrony przed jej skutkami. Proponowane Wieczory Kolędowe to jedyny sposób
przeżywania tajemnicy Wcielenia Syna Bożego w łączności ze wspólnotą parafii
i duszpasterzami – nie ma bowiem „normalnej” kolędy.
Całość pomyślana została w taki sposób, by wziąć udział we Mszy św. i przyjąć
Komunię św. (jeżeli oczywiście mamy taką możliwość) lub skorzystać ze Spowiedzi.
Na zakończenie udzielane będzie bł. kolędowe. Msze w intencji: „O potrzebne łaski,
opiekę MB Kozielskiej i bł. Boże dla osób uczestniczących we Mszy św. kolędowej
i ich bliskich” odprawiane będą codziennie wieczorem. Wiemy, że w tygodniu trudniej
jest z dotarciem do kościoła całą rodziną, zachęcamy, by wysłać przedstawiciela,
który mógłby w imieniu pozostałych, polecać Bogu wszystko, czym żyjecie.
Poniżej podajemy – w bardzo umowny i ogólny – terminarz spotkań. UWAGI: (1.)
wypisane poniżej dzielnice znalazły się w tym zestawieniu dlatego, że mieszka
w nich przynajmniej 10. osób, należących do naszej parafii; (2.) nazwy dzielnic
umieszczone zostały w porządku alfabetycznym - jeżeli jednak komuś odpowiada
inny dzień niż zaproponowany, zapraszamy; (3) przestrzegamy zasad, które
obowiązują podczas pobytu w kościele (zob. Przepisy sanitarne). PONIEDZIAŁEK,
25.01.: Acton, Alperton, Ascot, Ashford, Bayswater, Brent, Brentford, Brompton.
WTOREK, 26.01.: Camberley, Carlshalton, Chalfont St. Giles, Chelsea,
Chessington, Chiswick, Cranford, Croydon, Denham, Drayton. ŚRODA, 27.01.:
Ealing, Ealing Brodway, Ealing Common, Feltham, Finchampstead, Finchley.
CZWARTEK, 28.01.: Gidea Park, Greenford, Hammersmith, Hampton, Hanger Hill,

Hanger Lane, Hanwell, Hanworth, Harlsden, Harringay, Harrlington, Harrow,
Havering, Hayes, Hemel Hampstead, Heston, High Wycombe, Holland Park,
Hounslow. PIĄTEK, 29.01.: Ickenham, Isleworth, Kensal Rise, Kensington,
Kensington, Kilburn, Kingston, Ladbroke Grove, Larkfield, Loughton, Marylebone,
Molesey, Northfields, Northolt, Park Royal, Perivale, Pinner, Richmond, Ruislip,
Shepherd's Bush, Slough, Southall, Staines, Sunbury On Thames, Surrey. SOBOTA,
25.01.: Teddington, Tooting, Twickenham, Uxbridge, Wandsworth, Watford,
Wembley, Westminster, White City, Whitton, Wimbledon i dla parafian z dzielnic
niewymienionych powyżej oraz chętnych.

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
do 12 roku życia). 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. Alternatywą jest przeźroczysta przyłbica.
2. 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.
3. Dbamy o dystans społeczny (1 m+). Oznacza to, że zajmujemy tylko
miejsca oznaczone zielonym emblematem na oparciu, a z przodu bez białoczerwonej taśmy. Nie mamy ławek rodzinnych, dlatego rodziców prosimy
o takie rozmieszczenie dzieci, by osoby sąsiadujące również mogły zachować
właściwą odległość.
4. Rodziców, przychodzących z małym dzieckiem lub wieloma dziećmi prosimy
o przejście do Sali św. Józefa i poświęcenie mu / im większej uwagi.
5. Wewnątrz świątyni obowiązuje „one-way system” - prosimy zatem kierować
się oznaczeniami (białe strzałki na niebieskim tle) i instrukcjami porządkowych.
6. Nie pozostawiamy w kościele książek, książeczek, ulotek lub materiałów
reklamowych. 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. Również prosimy o zachowanie właściwego dystansu.
7. Z kościoła staramy się wychodzić według miejsc zajmowanych w ławkach.
W pierwszej kolejności wychodzą osoby z kaplicy Matki Bożej, następnie
z głównej nawy, rozpoczynając od ławek najbliżej ołtarza, a najwięcej czasu do
dziękczynienia mają osoby znajdujące się w drugiej części nawy głównej.
8. Po każdej Mszy Św. ławki, drzwi, klamki muszą być zdezynfekowane.
W związku z tym prosimy o sprawne opuszczanie kościoła.
9. Nie zatrzymujemy się przed kościołem ani przed Mszą Św., ani po jej zakończeniu.
10. W kościele mamy jedynie 98 pojedynczych miejsc. Jeżeli przychodzi dwie
osoby dorosłe (np. małżeństwo), każda z nich zajmuje osobne. Rodzic może
mieć obok siebie małe dziecko (do 12 r. życia).
11. Trzeba się liczyć z faktem, iż w obecnej fazie lockdown’u po zapełnieniu
dostępnych miejsc - drzwi główne mogą zostać zamknięte. Tych, którym nie
udało się wejść do środka, zapraszamy na następną mszę.
12. Osoby z podwyższoną temperaturą, kaszlem, oznakami stanu
zapalnego, itp. w dalszym ciągu nie mogą brać udziału w modlitwie.

STOP DLA ABORCJI W DOMU - Towarzystwo Ochrony Dzieci Nienarodzonych
(SPUC) zwraca się z prośbą o wzięcie udział w dyskusji społecznej, w.s.
kontynuowania praktyki zezwalającej osobom świadczącym usługi aborcyjne na
wysyłanie kobietom tabletek aborcyjnych, w celu samodzielnego
przeprowadzeni aborcji. Aby powstrzymać aborcje w domu Departament
Zdrowia potrzebujemy jak największej liczby osób pro-life, które wypełnią
kwestionariusz, przygotowany przez SPUC. Trzeba TYLKO odwiedzić stronę:
https://www.spuc.org.uk/Get-Involved/Campaigns/England-DIY-AbortionConsultation , wypełnić i wysłać. Konsultacje zakończą się 26 lutego 2021 r.
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 COVID’owych ograniczeń, 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 17.01.2021:

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

£ 2 642.75

£ 459.00
£ 722.80
£ 750.95
£ 710.00

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. 1 Jon 3, 1-5. 10 Nawrócenie Niniwitów; Ps 40: Naucz mnie
chodzić Twoimi ścieżkami; 2. 1 Kor 7, 29-31 Przemija postać tego świata;
3. Mk 1, 14-20 Jezus wzywa ludzi do nawrócenia i powołuje pierwszych
apostołów.
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

