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

WIADOMOŚCI PARAFIALNE
21 LUTEGO 2021
21-II-2021

I Niedziela WP.
Rok B

12:00
17:00
19:00

22-II-2021

10:00

PONIEDZIAŁEK 19:00
23-II-2021
10:00

PIĄTEK
27-II-2021

19:00
10:00
13:00
19:00
10:00
19:00
10:00
19:00
10:00

SOBOTA

19:00

28-II-2021

08:30

II Niedziela WP.
Rok B
NIEDZIELA

Rok B

2358

08:30 Śp. Maria Jaczynowska (13. r. śm.).
10:00 Śp. Waldemar Gwóźdź (35. r. śm.) - z int. syna.

NIEDZIELA

WTOREK
24-II-2021
Pogrzeb
ŚRODA
25-II-2021
CZWARTEK
26-II-2021

NIEDZIELA

10:00
12:00
17:00
19:00

O bł. Boże, potrzebne łaski, opiekę MB Kozielskiej dla
Zuzanny Kicka (z ok. ur.) - z int. rodziców i siostry.
Śp. Apolonia i Zbigniew Dulęba.
O bł. Boże, świętość życia, dary Ducha św. i opiekę MB
Kozielskiej dla Dominika.
Dziękczynna z prośbą o bł. Boże i opiekę MB Kozielskiej dla
Radia BOBOLA, prowadzących je i słuchaczy.
Śp. Jadwiga i Florian Andrysiak.
Śp. Betty i Paweł Baszczewscy.
O bł. Boże, świętość życia, dary Ducha św. i opiekę MB
Kozielskiej dla Julii i Remigiusza.
Śp. Jakub Grzebieniak (1. r. śm.) - z int. mamy.
Śp. Joanna Chmielewska.
Śp. Janina Bojanowska.
O bł. Boże, zdrowie i opiekę MB Kozielskiej.
O bł. Boże i opiekę MB Kozielskiej dla Agnieszki i Bożeny (z ok. ur.).
Śp. Izabella Czochralska (w dn. ur.).
O bł. Boże, świętość życia, dary Ducha św. i opiekę MB
Kozielskiej dla Darii i Natalii.
O bł. Boże i opiekę MB Kozielskiej dla członków Margaretek.
O bł. Boże, wolność od wszelkich zniewoleń, powrót do Boga i
opiekę MB Kozielskiej dla rodzin Dobrosiów i Trzeciaków.
Śp. Zuzanna i Edward Jeremicz; śp. Wojciech i Zofia Smoła;
śp. zmarłych z rodziny.
Śp. Krystyna i Leszek Kulawik; śp. Jerzy Leśko i zmarli z rodziny.
Śp. Tomasz Hau.
O bł. Boże i opiekę MB Kozielskiej dla Ireny, Marii, Haliny
i Jana z ich rodzin.
W Bogu wiadomej intencji.

Ks. Bronisław Gwiazda odprawia do 23.02.2021 gregoriankę za śp. Genowefę
Ziółkowską, a od 24.02-18.03.2021 intencje popogrzebowe za śp. Edwarda Nowaka.

R E K O L E K C J E

W I E L K O P O S T N E

Termin: 21-28 Lutego 2021.
Rekolekcjonista: ks. Dr Zygmunt Zapaśnik.
Temat: „Oto Ja zawieram przymierze z wami”.
Program:
 Niedziela – Msze Św. z kazaniem rekolekcyjnym o 8:30, 10:00, 12, 17:00, 19:00.
 Poniedziałek - Sobota – Msz Św. z homilią o 10:00 i 19:00.
Codzienna nauka rekolekcyjna po Mszach Św.
Tematy: Jak dobrze zacząć? || O zagrożeniach dla życia. || O walce duchowej. ||
O pysze. || O chciwości i nie tylko. || O lenistwie i nieumiarkowaniu. || I co to dalej
będzie?
Adoracja – w trakcie rekolekcji zachęcamy Was do trwania w ciszy. Prosimy, by
zrezygnować z niekoniecznych rozmów, wyłączyć muzykę, ograniczyć oglądani
TV lub przesiadywanie w Internecie. Chodzi o to, by się wyciszyć wewnętrznie.
W ciszy bowiem przemawia do nas Bóg. Jest też szansa, że usłyszymy siebie.
Po wieczorowych konferencjach zapraszamy na adorację Najświętszego
Sakramentu, która kończyć się będzie o 21:00.
Prośba – zwracamy się z prośbą o dar modlitwy, postu lub praktyki pokutnej,
ofiarowanej w intencji błogosławionych owoców rekolekcji, rekolekcjonisty, całej parafii.
Podziękowanie - przypominamy także, iż wasze ofiary składane na tace w ciągu
tygodnia będą podziękowaniem za przygotowanie i wygłoszenie rekolekcji.
Łączcie się z nami – tych, którzy nie mogą być fizycznie w kościele, albo nie
dostali się do środka ze względu na brak wolnych miejsc, zachęcamy do udziału
w rekolekcjach przez PLAYER (http://player.bobola.church) lub Radio BOBOLA
(http://radio.bobola.church).
Zachęcamy do takiego rozplanowania czasu, aby wziąć w nich udział,
owocnie je przeżyć albo ułatwić uczestnictwo komuś bliskiemu.
WIELKI POST – zachęcamy do podejmowania umartwień, uporządkowania
modlitwy i włączenia się w wielkopostne nabożeństwa:
Posty – w okresie Wielkiego Postu jesteśmy zobowiązani do wstrzemięźliwości
(czyli powstrzymywania się) od pokarmów mięsnych we wszystkie piątki, a w
Wielki Piątek do postu ścisłego. Oznacza to, iż osoby w wieku od 18-60 roku
życia świadomie łamiąc tą praktykę, zaciągają na siebie winę, która może być
równoznaczna z grzechem ciężkim. Warunkami zmieniającymi ten stan rzeczy
mogą być: zły stan zdrowia lub konieczność przyjęcia leków wymagających
białka zwierzęcego, podróż lub brak możliwości spożycia pokarmów
bezmięsnych (np. zakłady zbiorowego żywienia), brak jakichkolwiek możliwości
zdobycia pożywienia poza produktami mięsnymi (np. pusta lodówka, puste
sklepy albo głód:-). Przypominamy, że w w.w. przypadkach, okoliczności
zapomnienia się lub nieumyślnego spożycia mięsa w piątek zaciągamy na
swoje sumienie jedynie grzech lekki, który możemy zmazać przez jałmużnę
postną i odmówienie modlitw (np. całego pacierza).
Droga Krzyżowa - po porannej i wieczorowej Mszy św. - w związku
z pandemią koronawirusa powinniśmy się liczyć z ograniczeniami co do ilości
uczestników i czasu spędzanego w kościele. Póki jednak nie ma
szczegółowych instrukcji, prosimy, aby pozostać na swoich miejscach,

skupiając swoją uwagę na rozważaniach i modlitwie. Do poszczególnych stacji
udaje się tylko osoba niosąca krzyż lub prowadzący rozważania (kapłan).
Gorzkie Żale – w każdą niedzielę o 18:30 i w Wielki Piątek po Liturgii.
Homilia – codzienne rozważanie Słowa Bożego podczas Mszy wieczorowej.
Taca na kwiaty - w piątki na wieczornej Mszy zbierana będzie taca
z przeznaczeniem na Grób Pański i kwiaty do Bożego Grobu.
Spowiedź – nie organizujemy specjalnego dnia spowiedzi, gdyż od 17
Lutego do 1 Kwietnia 2021 ze spowiedzi będzie można skorzystać od
poniedziałku do soboty na 30 min. przed każdą Mszą (poranną lub
wieczorową). Przypominamy także o spowiedziach w każdy czwartek,
podczas Adoracji Najśw. Sakramentu (19:30-21:00). Prosimy, by nie
odkładać Spowiedzi na ostatni okres przed świętami lub na niedziele.
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/
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 biało-czerwonej 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.
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. Również
prosimy o zachowanie właściwego dystansu.

8. 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
9. Po każdej Mszy Św. ławki, drzwi, klamki muszą być zdezynfekowane. W związku z tym
prosimy o sprawne opuszczanie kościoła.
10. Nie zatrzymujemy się przed kościołem ani przed Mszą Św., ani po jej zakończeniu.
11. 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).
12. 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.
13. 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. Chodzi o wypełnienie kwestionariusza, przygotowanego przez SPUC na
stronie: https://www.spuc.org.uk/Get-Involved/Campaigns/England-DIY-AbortionConsultation. Konsultacje zakończą się 26 lutego 2021 r.
PODZIĘKOWANIA – „Bóg zapłać” za wszelką pomoc i ofiary. Naszym
Parafianom i Przyjaciołom dziękujemy też za modlitwę, troskę i życzliwość.
Stałe podziękowanie dla stewardów! Zapraszamy w środowy wieczór na
modlitwę przed obrazem Pani Kozielskiej za parafię, parafian oraz
Ofiarodawców i Dobroczyńców.
Ofiary z niedzieli 14.02.2021:

Wpłaty na GA (S/O + D/D + koperty)
Taca i ofiary na kościół + ON-LINE
Dzieła ewangelizacyjne + charytatywne + P/P
CRYPTS & PLAQUES
Wydatki z tygodnia 14-20.02.2021:

£ 3 523.13

£ 1 145.50
£ 632.52
£ 545.11
£ 1 200.00
£ 2 344.84

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
14.02.21: 1. Rdz 9, 8-15 Przymierze Boga z Noem po potopie; Ps 25: Drogi
Twe, Panie, to łaska i wierność; 2. 1 P 3, 18-22, Woda chrztu nas ocala;
3. Mk 1, 12-15 Jezus był kuszony przez Szatana, aniołowie zaś Mu usługiwali.
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

