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

WIADOMOŚCI PARAFIALNE
14 MARCA 2021
14-III-2021

NIEDZIELA

Rok B

2361

Śp. Eleonora i Stanisław (Dziadkowie); śp. Halina i Mieczysław

08:30 (Rodzice) oraz za zmarłych z ich rodzin.

Dziękczynna z prośbą o światło Ducha Św. podczas

10:00 przygotowań do I Komunii Św. (8. r. ur.).

IV Niedziela WP 12:00
Rok B
17:00

NIEDZIELA

19:00

15-III-2021

10:00

PONIEDZIAŁEK 19:00
16-III-2021
Specjalna

10:00
12:00

WTOREK

19:00

17-III-2021

10:00

ŚRODA

19:00

18-III-2021

10:00

CZWARTEK
19-III-2021
Ur. Św. Józefa
Oblubieńca
NMP
PIĄTEK
20-III-2021
SOBOTA

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

Śp. Anna i Bronisław Stanisławski; śp. Krystyna i Tadeusz
Roter; śp. Barbara Davis; Śp. Janina i Bruce Mc Nell; śp. Halina,
Zbigniew, Maria i Mieczysław Lewczyńscy; śp. Andrzej i Łucja
Mela; śp. Maria Nikończyk; śp. Krystyna Marszal.
Śp. Marianna i Hieronim Meher - z int. bratanka
Mariusza z żoną.
O bł. Boże, świętość życia, dary Ducha św. i opiekę MB
Kozielskiej dla Ilony i Mariusza.
Dziękczynna z prośbą o bł. Boże i opiekę MB Kozielskiej
dla Radia BOBOLA, prowadzących je i słuchaczy.
Śp. Zdzisław Kopański (1 r. śm.).
Śp. Marianna Kaliniak (7. r. śm.) - z int. siostrzenic,
Gosi i Krysi.
Śp. Janina Kwiatkowska (1. r. śm.) - pochowanie
prochów.
Śp. Bogdan oraz o nawrócenie rodziny Kaczmarków
Przebłagalna za akty wandalizmu świątyń w Polsce
i profanację przedmiotów kultu religijnego.
Śp. Zbigniew Ogrodziński; śp. rodzice: Zofia i Witold.
O bł. Boże i opiekę MB Kozielskiej dla syna
Bogusława i jego rodziny - z int. mamy.
Śp. Zdzisław Matusik oraz o łaskę nieba dla dusz
w czyśćcu cierpiących.
Śp. Konstanty Błażejewicz (9. r. śm.); śp. Jan i Maria
(rodzice); śp. Zofia (siostra).
O bł. Boże, potrzebne łaski i opiekę MB Kozielskiej i dary
Ducha Św. dla Pawła (z ok. ur.) - z int. żony i dzieci.
O bł. Boże, świętość życia, dary Ducha Św. i opiekę
MB Kozielskiej dla MSJ Hammersmith.
Śp. Lila Łyszkowicz.
Śp. Henryk Skowroński.

Ks. Bronisław Gwiazda odprawia intencje popogrzebowe za śp. Edwarda Nowaka.

21-III-2021
V Niedziela WP
Rok B
NIEDZIELA

O bł. Boże, opiekę MB Kozielskiej dla Wojciecha (z ok. ur.) –

08:30 z int. żony i dzieci.
10:00 Śp. Roman Sławiński (25. r. śm.) - z int. żony z rodziną.

O bł. Boże, dary Ducha Św. i opiekę MB Kozielskiej dla

12:00 Lucyny (r. ur.).
17:00 Śp. Jan Norbert Łątka (z ok. ur.) - z int. żony z córkami.

O bł. Boże, świętość życia, dary Ducha Św. i opiekę MB

19:00 Kozielskiej dla Anity i Arkadiusza.

ZMIANY OPŁAT PARKINGOWYCH – jeszcze raz przypominamy, że od 1 marca płacimy
za godzinny bilet parkingowy przy kościele £5.00-6.00! Bilet obowiązuje od poniedziałku do
piątku, w godzinach 9 am - 5 pm (sobota i niedziela są zwolnione z opłat).
GIFT AID – docierają do nas sygnały, że w wielu przypadkach koperty wysłane
pocztą nie dotarły do adresatów. Jeżeli ktoś nie otrzymał kopert, a chciałby je mieć
prosimy o kontakt: gifaid@stbobola.co.uk Przy tej okazji zachęcamy do
przeniesienia swoich ofiar na system zlecenia stałego (najlepiej miesięcznego S/O
lub D/D). Można zlecić nawet przez telefon – prosimy o dopisek: GA [Numer].
Z radością informujemy, że zwrot z HMRC za GIFT AID 2020 £ 15 750.21!
KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI – osobom zainteresowanym Sakramentem
Małżeństwa proponujemy udział w spotkaniach katechetycznych. Planujemy je
poprowadzić w trybie ON-LINE na platformie ZOO’a. Realna data rozpoczęcia to
12 kwietnia 2021 r. i obejmowałby 8 spotkań. Prowadzone byłyby wieczorami od
20.00. Na chwilę obecną potrzebujemy od zainteresowanych informacji zwrotnej,
czy i na ile byłoby to pomocne? - szczegóły opublikowane zostaną w późniejszym
czasie. Wśród tematów znajdą się m.in. Naturalne metody planowania rodziny; Co

to znaczy wierzyć?; Jestem dzieckiem Chrystusa i Kościoła; Sakramenty i modlitwa.
Liturgia Sakramentu Małżeństwa; Kiedy TAK nic nie znaczy – przeszkody
małżeńskie; pogadanka o pięciu kluczowych sprawach na całe życie; O kolcach
truciznach i łańcuchach zamiast obrączki (pogadanka) O antykoncepcjach jako
próbie budowania relacji; Atrybuty miłości małżeńskiej; Obalanie mitów miłości;
Otworzyć się na siebie (ćwiczenia); Jak wzmocnić relacje (ćwiczenia); Budować
więzi tak, by nie było krzywo (ćwiczenia); Aktywne słuchanie (ćwiczenia
z komunikacji); O błędach w małżeństwie inaczej (ćwiczenia), Obowiązki i rytuały
domowe (ćwiczenia); O konfliktach słów kilka; Jak się nie rozwieść czyli kryzys
okazją do wzrostu a nie rozstania!

WIELKI POST – nadal zachęcamy do podejmowania umartwień, uporządkowania
modlitwy i włączenia się w wielkopostne nabożeństwa:
Posty – jesteśmy zobowiązani do powstrzymywania się od pokarmów
mięsnych we wszystkie piątki, a w Wielki Piątek do postu ścisłego - osoby
w wieku od 18-60 roku życia są do niego zobligowani. 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.
Droga Krzyżowa – w piątki po porannej i wieczorowej Mszy św. Ze względu na
pandemię mamy ograniczenia co do ilości uczestników i czasu spędzanego
w kościele. Osoby, którym udało się wejść do świątyni prosimy, by pozostały 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 będzie specjalnego dnia spowiedzi, zapraszamy codziennie
na pół godziny przed każda Mszą Św., od poniedziałku do soboty.
Propozycja aktualna do 31 Marca. Przypominamy spowiedziach
czwartkowych, 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/
ZAPISY NA WIELKI TYDZIEŃ – biorąc pod uwagę doświadczenie zdobyte do tej
pory, informujemy, że udział w nabożeństwach i Mszach w Niedzielę Palmową,
Triduum, Wielkanoc i Poniedziałek Wielkanocny będzie możliwy tylko przez
wcześniejszą rezerwację miejsc. Rezerwację rozpoczynamy od najbliższej środy,
przez stronię parafialną, w sekcji KALENDARZ (lub linki na stronie głównej).
Podczas rezerwacji zostaniemy poproszeni o imię, nazwisko, email i telefon, a po
weryfikacji wysłany zostanie na email bilet wejścia. Najlepiej go wydrukować (lub
zapisać na telefonie) i zabrać ze sobą do kościoła. Przypominamy, że rezerwacja
dotyczy pojedynczych miejsc dla jednej osoby (ewentualnie rodzica z dzieckiem do
11 r. życia). Dla rodziców z małymi dziećmi proponujemy bilety rodzinne do Sali św.
Józefa - przy rezerwacji prosimy wybrać właściwą formę biletu, lub taką ich ilość,
która odpowiada rzeczywistej potrzebie - pamiętajmy jednak, że mamy tylko 98
miejsc w kościele i 16 miejsc rodzinnych w Sali Św. Józefa. Prosimy też rozwagę.
Kierujmy się przy tym zasadą miłości bliźniego. W przypadku rezygnacji z biletu
będziemy wdzięczni za informację zwrotną na church@stbobola.co.uk by dać
szansę innym osobom.
NOWA RADA – z dniem 1 lutego zatwierdzona została nowa Rada
Administracyjna. Do jej składu powołani zostali następujący parafianie: PREZES,
Dr Andrzej Tadeusz Paweł Suchcitz; SEKRETARZ RADY, Mrs Agnieszka Anna
Wodzińska; SKARBNIK, Mr Robert Wiśniowski i GIFT AID OFFICER, Mrs Teresa
Joanna Wąsiel. Gratulując życzymy nowemu składowi wytrwałości i sukcesów
w trosce o Parafię i wszystko, co ją stanowi. Za dotychczasową pracę, poświęcenie
i wieloletni wysiłek serdecznie i gorąco dziękujemy byłym członkom RA: Mr Paweł
Pastuszek, Mr Henryk Szyszko, Mr Robert Wiśniowski, Mrs Zofia Marchewka, Mr
Paweł Butryn, Mrs Marzena Dymnicka-Żuczek, Mrs Marta Heilman-Paluch, Mrs
Barbara Hlawaty, Mrs Ewa Papee-Ogrodzińska, Mr Rafał Rożek, Mr Jerzy
Stanuszek, Miss Marysia Stenzel, Dr Andrzej Suchcitz. Mamy nadzieję, że
zdejmując z waszych ramion ciężar, który dzielnie nieśliście przez wiele lat, da wam
sposobność do odpoczynku i że nadal będziecie chcieli dzielić się swoim
doświadczeniem i pomysłami. Szczęść Boże wszystkim!
PRZEPISY SANITARNE - zapraszając do uczestnictwa we Mszach św.,
przypominamy o procedurach przyjętych w Risk Assessment dla naszej świątyni w czasie
COVID-19.
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.

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 07.03.2021:

Wpłaty na GA (S/O + D/D + koperty)
Taca i ofiary na kościół + ON-LINE
Dzieła ewangelizacyjne + SKLEPIK + P/P
Wydatki z tygodnia 07.03-13.03.2021:

£ 2 595.75

£ 1 443.00
£ 696.45
£ 456.30
£ 3,512.60

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

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

