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21-III-2021
V Niedziela WP
Rok B

NIEDZIELA

2362

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

NIEDZIELA

19:00 Kozielskiej dla Anity i Arkadiusza.

22-III-2021

10:00

PONIEDZIAŁEK 19:00
23-III-2021
Pogrzeb

10:00
12:30

WTOREK

19:00

24-III-2021

10:00

ŚRODA

19:00

25-III-2021

10:00

Zwiastowanie
Pańskie
CZWARTEK
26-III-2021
PIĄTEK

Rok B

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

27-III-2021

10:00

SOBOTA

19:00

Dziękczynna z prośbą o bł. Boże i opiekę MB Kozielskiej
dla Radia BOBOLA, prowadzących je i słuchaczy.
O bł. Boże i opiekę MB Kozielskiej dla Eweliny (r. ur.) –
z int. mamy.
Śp. Zbigniew Siemaszko - z int. rodziny Kolanowskich.
Śp. Jadwiga Szyszko.
O bł. Boże, świętość życia, dary Ducha św. i opiekę MB
Kozielskiej dla Ani i Przemysława.
O bł. Boże dla Izy i Tadeusza Moyseowicz (31. r. śl.).
Dziękczynna za narodziny Kaliny-Marii i o bł. dla niej
i rodziców. Za śp. Elżbieta Żuława-Adamska (mama - 3. r. śm.)
i śp. Barbara Szafran (ciocia - 1. r. śm.).
O zdrowie, opiekę Bożą i pomoc MB Kozielskiej w pokonaniu
zła oraz dar pojednania między Krystyną i jej bratem Jankiem.
O bł. Boże, zdrowie i opiekę MB Kozielskiej dla Ireny
i Kazimierza.
Śp. Katarzyna i Rozalia.
Śp. Tadeusz Kuźmierkiewicz (17. r. śm.) - z int. żony.
Śp. Katarzyna Fąfara (42. r. śm.).
Śp. Mateusz Przywara (1. r. śm.) - z int. braci: Tomasza
i Łukasza z rodzinami.
O bł. Boże i opiekę MB Kozielskiej dla Margaretczan.

We czwartek, 25 marca, obchodzić będziemy święto Zwiastowania Pańskiego. Fakt, że
uroczystość ta przypada często w trakcie Wielkiego Postu przypomina, że tajemnica
Wcielenia jest nierozerwalnie związana z tajemnicą śmierci i zmartwychwstania
Chrystusa. Zapraszamy na msze św. o 10:00, 17:00 lub 19:00.Jest to też Dzień
Świętości Życia i Dzień Adopcji Duchowej Dziecka Poczętego

28-III-2021

08:30 Śp. Jan, Walenty; śp. Cecylia Kołodziej.
10:00 Śp. Mieczysław Mazur (r. śm.); śp. Halina; za zmarłych z rodziny.

VI Niedziela WP
Śp. gen. Stanisław Maczek; polegli i zmarli żołnierze
12:00 z 1 Polskiej Dywizji Pancernej - z int. Fundacji SPK WB.
PALMOWA
O bł. Boże i opiekę MB Kozielskiej dla ks. Marka,
15:00 ks. Zygmunta i ks. Bronisława.
Za dzieci utracone przed narodzeniem i ich rodziców (z ok.
17:00 Dnia Świętości Życia) – int. IPAK HAMMERSMITH.
NIEDZIELA
19:00 O zdrowie i bł. Boże dla Władysławy (z ok. ur.).
ZAPISY NA WIELKI TYDZIEŃ – drodzy parafianie otwarliśmy w minioną środę
zapisy na Niedzielę Palmową, Triduum, Wielkanoc i Poniedziałek Wielkanocny.
Dziękujemy za żywe zainteresowanie i …ból głowy. Z jednej strony jesteśmy
wdzięczni za czujność i wręcz błyskawiczną reakcje (do 21:00 w piątek
zarezerwowano ponad 1541 biletów!), a z drugiej zawiedzeni za słabe stopnie
z czytania ze zrozumieniem


 Jeszcze zostało trochę miejsc, zachęcamy zatem
do rezerwacji – najlepiej przez użycie linku na stronie głównej REZERWACJA
BILETÓW. 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. Rezerwacja
dotyczy pojedynczych miejsc dla jednej osoby. 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.
Mamy tylko 98 miejsc w kościele i 16 miejsc rodzinnych w Sali Św. Józefa.
W przypadku rezygnacji z biletu będziemy wdzięczni za informację zwrotną na
church@stbobola.co.uk by dać szansę innym osobom.
UWAGA: Kościół otwierany jest na 30 min przed Mszą. Prosimy, by nie przychodzić
na ostatnią chwilę, gdyż może to być źródłem wielu niepotrzebnych napięć
i powodować opóźnienia. Ze względów logistycznych starajcie się dotrzeć najpóźniej
na 10 min przed rozpoczęciem nabożeństwa. Warto wiedzieć, że po rozpoczęciu
Mszy Św. zamykane będą zewnętrzne drzwi (10 min po rozpoczęciu Mszy).
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.
WIELKI POST – po woli dobiegamy do zakończenia tego okresu. Mimo tego nadal
zachęcamy do podejmowania umartwień, uporządkowania modlitwy i włączenia się
w wielkopostne nabożeństwa:
Posty – zachęcamy do wstrzemięźliwości 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. Osoby, które uczetni-

-czą, prosimy o pozostanie na swoich miejscach, skupienie uwagi 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 – Niedzielne spowiadanie jest już niemożliwe! Zapraszamy
codziennie na pół godziny przed każda Mszą Św., od poniedziałku do soboty.
Propozycja będzie aktualna do 31 Marca. Przypominamy też o spowiedziach
czwartkowych, podczas Adoracji Najśw. Sakramentu (19:30-21:00).
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/
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].
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. Szczęść Boże wszystkim!
POMOC CHARYTATYWNA - kierownik operacyjny w The Upper Room (Cobbold
Road, W12) ogłasza rekrutację nowych pracowników. WAŻNE: znajomość
polskiego i angielskiego, doświadczenie w pracy zespołowej. Szczegóły: Chris
07398232830.
OGŁOSZENIA ŚWIATECZNE:
NIEDZIELA PALMOWA (28.03.21): 19:00 (sob.), 8.30, 10.00, 12.00, 15.00 17.00 i 19:00.
WIELKI CZWARTEK (01.04.21): 20.00, Msza św. Wieczerzy Pańskiej.
WIELKI PIĄTEK (02.04.21): 15:00 i 18:00, Droga Krzyżowa i Liturgia W. Piątku;
WIELKA SOBOTA (03.04.21): 19:30, Liturgia Wielkiej Soboty i Rezurekcja.
Nie będzie poświęcenia pokarmów!
NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA (04.04.21): 8.30, 10.00, 12.00, 15.00 17.00 i 19:00.
PONIEDZIAŁEK WILELKANOCNY (05.04.19): 8.30, 10.00 i 12.00.
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. UWAGA: szalik nie jest maseczką!
Osoby deklarujące się jako exempt powinny mieć na szyi zielona smycz z emblematami
słoneczników i widoczna "Exempt Card" .
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.

ZMIANY OPŁAT PARKINGOWYCH – 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.
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 14.03.2021:

Wpłaty na GA (S/O + D/D + koperty)
Taca i ofiary na kościół + ON-LINE
Dzieła ewangelizacyjne +STRIPE+ P/P + Inne
Wydatki z tygodnia 14.03-20.03.2021:

£ 2 572.58

£ 1 261.00
£ 793.50
£ 518.08
£ 1 141.19

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

