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

WIADOMOŚCI PARAFIALNE
28 MARCA 2021
28-III-2021

NIEDZIELA

Rok B

2363

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

VI Niedziela WP 12:00 Śp. gen. Stanisław Maczek; polegli i zmarli żołnierze
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.).
Dziękczynna z prośbą o bł. Boże i opiekę MB Kozielskiej
29-III-2021
10:00
dla Radia BOBOLA, prowadzących je i słuchaczy.
Pogrzeb
12:30 Śp. Aleksander Paszkowski.
PONIEDZIAŁEK 19:00 O bł. Boże i opiekę MB Kozielskiej dla rodziców.
30-III-2021
10:00 Śp. Adam Szpytman.
1. O bł. Boże i opiekę MB Kozielskiej dla brata Andrzeja.
WTOREK
19:00
2. Śp. Stanisław Reczek (7. dz. po śmierci) - z int. Parafian.
31-III-2021
10:00 Śp. Antoni Żółtkiewicz; śp. rodzice i zmarli z rodziny.
ŚRODA
19:00 O bł. Boże i opiekę MB Kozielskiej dla rodziców brata Grześka.
1. O bł. Boże, świętość życia, dary Ducha Św. i opiekę MB
Kozielskiej dla kapłanów z naszej parafii i o nowe powołania.
01-IV-2021
20:00
CZWARTEK
2. O bł. Boże i opiekę MB Kozielskiej dla kapłanów, którzy
pracowali w naszej parafii, a dla zmarłych o radość nieba.
1. Wynagradzająca Bogu za grzechy przeciw
Niepokalanemu Sercu NMP - z int. Rodziny Fatimskiej.
03-IV-2021
19:30 2. O bł. Boże, światło Ducha Świętego i opiekę MB
SOBOTA
Kozielskiej dla Wiktorii (z ok. ur.).
3. O zdrowie dla Jolanty i Witolda – z int. córki z rodizną.
04-IV-2021
08:30 Śp. Jan Norbert Łątka - z int. żony z córkami.
O bł. Boże, świętość życia, dary Ducha św. i opiekę MB
10:00
Kozielskiej dla Emilii Dobroś.
Niedziela
12:00 Śp. Janusz Szymański (19. r. śm.) - z int. żony i syna.
Wielkanocna
15:00 Śp. Kazimiera Procyk (32. r. śm.).
17:00 O zdrowie, bł. Boże i opiekę MB Kozielskiej dla rodziny Gorący.
Dziękczynna z prośbą o bł. Boże i opiekę MB Kozielskiej dla
NIEDZIELA
19:00
dobroczyńców.

05-IV-2021
Poniedziałek
Wielkanocny

O bł. Boże, dary Ducha Świętego, o zdrowie i opiekę MB
Kozielskiej dla Danuty Pluta (z ok. ur.) i bł. dla całej rodziny.
Dziękczynna z prośbą o bł. Boże i opiekę MB Kozielskiej
10:00
dla Radia BOBOLA, prowadzących je i słuchaczy.
O bł. Boże i opiekę MB Kozielskiej dla Szymona i jego
12:00 rodziców (z ok. chrztu).
08:30

BILETY NA WIELKI TYDZIEŃ – drodzy parafianie we środę 10 marca otwarliśmy
na stronie parafii specjalny serwis do rezerwacji miejsc w kościele na Niedzielę
Palmową, Triduum, Wielkanoc i Poniedziałek Wielkanocny. Dziękujemy za żywe
zainteresowanie
. Jeszcze zostało trochę wolnych miejsc, zachęcamy zatem do


rezerwacji – najlepiej przez użycie linku na stronie głównej REZERWACJA
BILETÓW. Bilet (znajdziemy go emailu podanym podczas rezerwacji) należy
wydrukować (lub zapisać na telefonie) i zabrać ze sobą do kościoła.
W przypadku rezygnacji z biletu będziemy wdzięczni za informację zwrotną na
church@stbobola.co.uk by dać szansę innym osobom.
UWAGA: Kościół otwierany będzie na 30 min przed Mszą. Prosimy, by nie
przychodzić na ostatnią chwilę, żeby nie powodować opóźnień - najpóźniej na 10 min
przed rozpoczęciem nabożeństwa. Warto wiedzieć, że po rozpoczęciu Mszy Św.
zamykane będą zewnętrzne drzwi (10 min po rozpoczęciu Mszy).
WIELKI TYDZIEŃ - w zasadzie Wielki Post jest już historią. Dziękujemy
wszystkim, którzy podejmowali trud umartwień, codziennej troski o modlitwę czy
włączali się w wielkopostne nabożeństwa Drogi Krzyżowej Gorzkich Żali.
Dziękujemy także tym, którzy wzięli udział w tegorocznych rekolekcjach –
zapewne treść i posłuszeństwo duchowe przyniosą w przyszłości błogosławione
ich owoce.
Niedziela Palmowa
(Dzień, w którym - wspominając wydarzenie uroczystego wjazdu - Chrystusa
do Jerozolimy – obwołujemy Chrystusa naszym królem)
 Msze św.: 19:00 (sob.), 08:30; 10:00; 12:00, 15:00, 17:00 i 19:00.
 Czytania: Iz 50, 4-7 Nie zasłoniłem mojej twarzy przed zniewagami i wiem, że nie doznam
wstydu; Ps 22 Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił?; Flp 2, 6-11 Chrystus uniżył
samego siebie, dlatego Bóg Go wywyższył; Mk 14, 1 – 15, 47 Męka naszego Pana Jezusa
Chrystusa
 Poświęcenie wody i możliwość zabrania karteczek z modlitwą poświęcenia „koszyczka”.
Wielki Czwartek
(Dzień Sakramentu Eucharystii i Kapłaństwa).
 Msza św. Wieczerzy Pańskiej o godz. 20:00
 Czytania: Wj 12, 1-8. 11-14 Przepisy o wieczerzy paschalnej; Ps 116B Kielich
Przymierza to Krew Zbawiciela; 1 Kor 11, 23-26 Ilekroć spożywacie ten chleb
i pijecie kielich, śmierć Pana głosicie; J 13, 1-15 Do końca ich umiłował.
 Nie będzie przeniesienia Najśw. Sakramentu do Ciemnicy i Gorzkich Żali.
Zawieszona jest również coroczna adoracja indywidualna.
Wielki Piątek
(Dzień śmierci Chrystusa na krzyżu. W dniu tym całą uwagę poświęcamy

rozważaniu śmierci Chrystusa na krzyżu. Modlitwy tego dnia rozpoczną się
Drogą Krzyżową. Następnie Liturgia Męki Pańskiej.
 Nabożeństwa odbędą się dwa razy: o godz. 15:00 i 17:00
 Czytania: Iz 52, 13 – 53, 12 Przebity za nasze grzechy; Ps 31 Ojcze, w Twe ręce
składam ducha mego; Hbr 4, 14-16; 5, 7-9 Chrystus stał się sprawcą zbawienia dla
wszystkich, którzy Go słuchają; J 18, 1 – 19, 42 Męka naszego Pana Jezusa Chrystusa
 Uproszczona adoracja krzyża.
 Nie będzie przeniesienia Najśw. Sakrament do Grobu Pańskiego i adoracji.
Wielka Sobota
(Oczekiwanie na Zmartwychwstanie Pańskie przez wyciszenie i modlitwę,
a potem przez udział w uroczystej Liturgii Paschalnej, która rozpoczyna czas
wielkanocnej radości)
 10:00-18:00 - adoracje grup przy Grobie (tylko online)
 NIE BĘDZIE ŚWIĘCONKI – pokarmy święcimy sami w Niedzielę Zmartwychwstania.
 19.30 – WIGILIA PASCHALNA.
 Czytania: Rdz 1, 1 – 2, 2 Stworzenie świata; Wj 14, 15 – 15, 1a Przejście Izraela przez Morze
Czerwone; Iz 55, 1-11 Nowe i wieczne przymierze; Rz 6, 3-11 Nowe życie; Mk 16, 1-7
Ukrzyżowany Jezus z Nazaretu zmartwychwstał.
 Na zakończenie wystawienie Najśw. Sakramentu. Hymn Ciebie Boga wysławiamy
i błogosławieństw rezurekcyjne.
Niedziela Zmartwychwstania
 Msze św.: 08.30; 10.00; 12.00, 15:00, 17:00 i 19.00
Poniedziałek Wielkanocny
 - Msze św. TYLKO do południa: 08.30; 10.00; 12.00
APEL O CIERPLIWOŚĆ – jak co roku przed zbliżającymi się Świętami (a szczególnie
przed tradycją „święconką”) zwracamy się z prośba o parkowanie pojazdów
w uliczkach nieco oddalonych od kościoła. Zachęcamy również, aby – przy wyjeździe
i wjeździe - korzystać z innych dróg niż krzyżówka Greenside Road – Goldhawk
Road. Dziękujemy za zrozumienie i życzliwość.
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].
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.
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 należy zdezynfekować dłonie specjalnym
żelem. 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 21.03.2021:

£ 2 521.97

Wpłaty na GA on-le (S/O + D/D)
Wpłaty na GA (koperty)
Taca i ofiary na kościół
Kwiaty do Bożego Grobu
Dzieła Ewangelizacyjne
STRIPE + P/P + Inne (online)

£ 379.00
£ 994.74
£ 622.92
£ 155.50
£ 325.50
£ 44.31

Wydatki z tygodnia 21 -27.03.2021:

£ 1781.53

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

