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

WIADOMOŚCI PARAFIALNE
07 LUTEGO 2021
07-II-2021

NIEDZIELA

Rok B

2356

08:30 Śp. Zofia i Władysław Suchcitzów.

O Boże bł., łaski i dary Ducha Świętego oraz opiekę MB
Kozielskiej dla Andrzeja.
V Niedziela Zw.
O potrzebne łaski, opiekę MB Kozielskiej dla ks. Bronisława
12:00
Rok B
Gwiazdy (z ok. ur.).
17:00 Śp. Maria Dulęba; śp. zmarłych z rodziny Dulębów i Zielonków.
NIEDZIELA
19:00 O łaski i opiekę MB Kozielskiej dla Rysi i całej jej rodziny.
Dziękczynna z prośbą o bł. Boże i opiekę MB Kozielskiej dla
08-II-2021
10:00
Radia BOBOLA, prowadzących je i słuchaczy.
PONIEDZIAŁEK 19:00 Śp. Anna Kawczyńska.
Śp. Franciszka, Konstancja i Stanisława; o radość nieba dla
09-II-2021
10:00
dusz czyśćcowych.
O bł. Boże, łaski, dary Ducha Św. oraz opiekę MB
19:00
Kozielskiej dla Arkadiusza.
WTOREK
10-II-2021
10:00 Śp. Stanisław Rudzewicz - z int. wnuczki.
O bł. Boże, potrzebne łaski i dary Ducha Świętego oraz
19:00
opiekę MB Kozielskiej dla Ilony.
ŚRODA
11-II-2021
10:00 O bł. Boże, dary, opiekę MB Kozielskiej dla Marka (z ok. ur.).
Pogrzeb
15:00 Śp. Jaclyn Helena Syms (Śp. Jadwiga Helena Holewska).
O bł. Boże, łaski i dary Ducha Św. oraz opiekę MB
19:00
Kozielskiej dla Julii.
CZWARTEK
O bł. Boże, łaski i opiekę MB Kozielskiej dla Joanny oraz w int.
12-II-2021
10:00
Bogu wiadomej.
Pogrzeb
11:00 Śp. Gabriela Dulko.
19:00 O bł. Boże i opiekę MB Kozielskiej dla szafarzy i ich rodzin.
PIĄTEK
13-II-2021
10:00 Śp. Jan Chełchowski; za zmarłych rodziców, siostry i braci.
SOBOTA
19:00 Śp. Irena Kopańska (6. r. śm.).
14-II-2021
08:30 Śp. Błażej i Tekla Fudali.
10:00 Śp. Egeniusz i Gertruda Kuźniecow.
VI Niedziela Zw. 12:00 Śp. Waleria Jankowska (2. r. śm.) - z int. syna z rodziną.
Rok B
17:00 Śp. Genowefa Cyrul (3. r. śm.) - z int. córki i syna.
NIEDZIELA
19:00 Śp. Sabina Pulc (1. r. śm.) i śp. Bronisław Pulc.
25.01-23.02.2021: śp. Genowefę Ziółkowską (greg) – odprawia Ks. Bronisław Gwiazda
10:00

NABOŻEŃSTWA – zapraszamy do udziału w nabożeństwach, które wypadają
w tym tygodniu. Najbliższy wtorek, 09.02.21, godz. 19:40 miesięczne nabożeństwo
ku czci św. Maksymiliana M. Kolbe || Środa, 03.02.21, godz. 19:40 nabożeństwo
do MB Kozielskiej || Czwartek, 11.02.21: adoracja indywidualna do 21:00.
ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO – w tym roku obchodzony będzie 11 lutego
(czwartek), w liturgiczne wspomnienie MB z Lourdes. Przypomnijmy, że święto to
ustanowione zostało przez św. Jana Pawła II, w dniu 13 maja 1992 roku. Celem
było objęcie modlitwą wszystkich cierpiących, zarówno duchowo, jak i fizycznie
oraz zwrócenie uwagi świata na potrzeby ludzi cierpiących. 11 lutego w 1984 r.
ogłoszony został list apostolski „Salvifici Doloris” o chrześcijańskim spojrzeniu na
ludzkie cierpienie, jako części tożsamości człowieka, która wzywa go do wzrastania
ponad siebie, aby dojrzeć i odnaleźć zbawczy sens cierpienia. Kościół zachęca
swoich członków do wolontariatu wyrażającego się w dwóch kierunkach: „Czyń
dobro cierpieniem” i „Czyń dobro cierpiącym”. List papieża Franciszka na tą okazje:
http://www.vatican.va/content/francesco/pl/messages/sick/documents/papafrancesco_20201220_giornata-malato.html
KOLUMBARIUM - w trosce o bezpieczeństwo prosimy, żeby zapalać tylko szklane
znicze lub znicze w szklanej obudowie. Pod żadnym pozorem nie zostawiamy
zapalonych plastikowych zniczy lub samych wkładów. Przestrzegamy przed
używaniem zniczy pochodzących z wątpliwych źródeł.
WIELKI POST – po woli zbliżamy się do nowego okresu liturgicznego. Przed
nami Środa Popielcowa, 17/02/2021. W tym dniu Msze św. będziemy
odprawiać o 10:00, 12:00, 17:00 i 19:00 - na wszystkich obrzęd posypania głów
popiołem. Już dziś zapraszamy was do zaplanowania tego dnia, a także by
pamiętać o obowiązku postu ścisłego, czyli wstrzemięźliwości od pokarmów
mięsnych i możliwości spożycia jednego posiłku do syta (post dotyczy osób,
pomiędzy 18 a 60 rokiem życia, a pozostali zobowiązani są do
wstrzemięźliwości). Od piątku, 19/02/21 zapraszamy na Drogę Krzyżową
(wszystkie piątki, 10:30 i 19:30) a także Gorzkie Żale (niedziele, 18:30). Ważną
praktyką tego okresu jest udział w REKOLEKCJACH – rozpoczniemy je od
I Niedzieli WP i zakończymy II Niedzielą WP (21-28/02/2021). Hasło rekolekcji:
„Oto Ja zawieram przymierze z wami” (Rdz 9, 9). Dokładny plan rekolekcji
zostanie opublikowany w niedalekiej przyszłości na stronie internetowej
i w dodatku ŻYC EWANGELIĄ. Prosimy o modlitwę w intencji rekolekcjonisty,
całej naszej parafii i o obfite owoce rekolekcji za przyczyną św. Andrzeja Boboli.
RADIO BOBOLA – w okresie Wielkiego Postu 2021, Radio zaprasza do
śledzenia specjalnie utworzonego na tę okoliczność serwisu, gdzie będą
pojawiały się treści multimedialne, informacje, zaproszenia i pomoce do
głębszego przeżycia tego okresu i Świąt Wielkanocnych. Zapraszamy już od
środy popielcowej: https://radio.bobola.church/wielki-post-w-radio-bobola/
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.

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.

REMONTY – w połowie stycznia musiały być wymienione pompy ściekowe,
przenoszące materiał z toalet do kanalizacji miejskiej. Zakup nowych i wymiana
kosztowała nas £ 5.300. Główną przyczyną zniszczenia pomp były wkładki
higieniczne z damskich ubikacji i wet hygienic wipes, które - zamiast lądować
w specjalnym koszu - wrzucane były do toalet. Niestety, jeszcze chyba długa droga
przed nami, aby wypracować taki system, by każdy korzystający ze wspólnego
dobra czuł się - zarówno w kościele jaki i jego obejściu - gospodarzem
 Jak na

razie działa tryb: mnie się należy. Niestety! Żyjemy jednak nadzieją, że – z Bożą
pomocą - dorośniemy kiedyś do roli współ-gospodarzy.
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” za 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 31.01.2021:

Wpłaty na GA (S/O + D/D + koperty)
Taca i ofiary na kościół + ON-LINE
Dzieła ewangelizacyjne + charytatywne + P/P
Sklepik
CRYPTS & PLAQUES

£ 3 277.15

£ 1 634.50
£ 520.27
£ 426.23
£ 636.15
£ 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
07.02.21: 1. Hi 7, 1-4. 6-7 Marność życia ludzkiego; Ps 147: Panie, Ty leczysz
złamanych na duchu; 2. 1 Kor 9, 16-19. 22-23 Biada mi, gdybym nie głosił
Ewangelii; 3. Mk 1, 29-39 Jezus uzdrawia chorych.
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

