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Śp. Alina Siomkajło (5. r. śm.) - z int. wdzięcznych przyjaciół
i za dusze czyśćcowe.
Śp. Aleksandra i Jan Szukaj; śp. Weronika i Piotr; śp. Julia
i Jan Iczkiewicz; śp. zmarli z ich rodzin.
Śp. ks. prałat Bronisław Gostomski (11. r. śm.).
O bł. Boże dla dzieci i rodziców (przed-Komunia).
O zdrowie i bł. Boże dla Jolanty i Chrisa (z ok. ur.).
Dziękczynna z prośbą o bł. Boże i opiekę MB Kozielskiej dla
Radia BOBOLA, prowadzących je i słuchaczy.
O radość nieba dla rodziców: Izabeli i Romana oraz siostry Marii.
O bł. Boże i opiekę MB Kozielskiej dla Marka
Tomaszewskiego.
O przymnożenie wiary, potrzebne łaski, dary Ducha Św.
I opiekę MB Kozielskiej (w r. Chrztu św.).
O bł. Boże, opiekę MB Kozielskiej i spełnienie woli Bożej w
życiu Małgosi (z ok. ur.).
O bł. Boże i opiekę MB Kozielskiej dla Mariusza i Bożeny.
Dziękczynno-błagalna za powrót do zdrowia Petera oraz w
int. Teresy i o szczęśliwą operację i zdrowie dla Leonardy
(siostry).
O bł. Boże i opiekę MB Kozielskiej dla Małgorzaty, Weroniki,
Zuzanny i Janka.
Śp. Remigiusz Maksymilian Huczko (4. r. śm.); Śp. Andrzej
Huczko (17. r. śm.).
O bł. Boże i opiekę MB Kozielskiej dla księży posługujących
w naszej parafii.
Thanks giving for grace of vocation for for 25th anniversary
of monastic life for Mother Ester with a request for God's
blessing and protection of Our Lady of Kozielsk.
Śp. Zdzisław Matusik; O dar nieba dla dusz w czyśćcu
cierpiących.

CZYTANIA, 28.04.19: 1. Dz 4, 32-35 Jeden duch i jedno serce wspólnoty chrześcijańskiej;
Ps 118: Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny; 2. 1 J 5, 1-6 Naszą siłą jest nasza wiara;
3. J 20, 19-31 Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli.
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08:30 Śp. Irena Gwóźdź (1. r. śm.) - z int. syna.

Dziękczynna z prośbą o bł. Boże i opiekę MB Kozielskiej dla
Agaty i Jerzego (z ok. r. śl.).
12:00 Śp. Marian i Wiesława Pruscy (r. śm.) - z int. córki i wnuka.
19:00 O wszelkie potrzebne łaski dla Żanety (z ok. ur.).
10:00

BOŻE MIŁOSIERDZIE – dziś obchodzimy uroczystość poświęconą Bożemu
Miłosierdziu. Tajemnica Miłosierdzia – jak żaden inny przymiot Boga –
przeniknęła serca, ludzkie tęsknoty i potrzeby na całym świecie i oplotła
Koronką do tegoż Miłosierdzia. Wołanie o „Miłosierdzie dla nas i całego
świata” przez „Jego bolesną mękę otwiera” otwiera przed modlącym się
nieprzebraną skarbnicę łask. Sam Jezus powiedział do św. . Faustyny: „w tym

dniu otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski; niech się nie
lęka zbliżyć do Mnie żadna dusza, chociażby grzechy jej były jako szkarłat” [Dz.
699]. Przypominamy o możliwości zyskania dzisiaj odpustu pod zwykłymi
warunkami: (1) wolność od przywiązania do grzechu, (2) udział w pobożnych
praktykach ku czci Bożego Miłosierdzia lub odmówienie przed Najśw.
Sakramentem (również w formie online): «Ojcze nasz…» i «Wierzę w Boga…»
wraz z wezwaniem do Pana Jezusa Miłosiernego, np. «Miłosierny Jezu, ufam
Tobie».

ZMIANA MSZY – od tej niedzieli ulega zmianie porządek popołudniowych
Mszy Św. Za nami wytężony czas pracy dla wielu osób (między innymi
Stewardów) związany z Wielkim Postem i Wielkim Tygodniem. Czas zatem
odpowiedni, by dać tym osobom troszkę odpoczynku/ Prosimy o takie
przeorganizowanie
swoich
planów
związanych
z
uczestnictwem
w niedzielnych nabożeństwach, by wypełnić przykazania, stworzyć sobie
okazję do modlitwy w kościele i przyjąć Komunię Św. Podczas Mszy Św.
o 19:00 (sobotnia msza wigilijna), 8:30, 10:00, 12:00 i 19:00. Uwzględniając
doświadczenie ostatniego czasu, zachęcamy, by nie nastawiać się jedynie na
10:00 czy 12:00 – te msze cieszą się dużą frekwencją i może się zdarzyć, że
po zapełnieniu wszystkich miejsc przewidzianych przez Risk Assessment,
drzwi kościoła będą zamknięte – ogólne zasady RA poniżej.
PODZIĘKOWANIA – za cały wspólnie przeżyty Wieki Post 2021: dziękujemy!
Dołączamy do tego wdzięczność za ofiary materialne, pracę przy kościele oraz
modlitewne wsparcie. 1. Dekoracja – tegoroczną aranżację Grobu Pańskiego
zawdzięczamy Szafarzom. Bóg zapłać przy tym Krystynie za kwiaty przed obrazem
Matki Bożej i kaplicy Miłosierdzia Bożego; 2. Sprzątanie – za mrówczą i niezwykle
ciężką pracę dziękujemy Agnieszkom i Małgosi; 3. Liturgia – dziękujemy
ministrantom, lektorom, chórowi i Grupie Wielbienia, szafarzom oraz osobom
należącym do różnych wspólnot modlitewnych i duszpasterskich, którzy modlili się
i włączali się w nabożeństwa. Szczególne podziękowanie za przygotowanie
Triduum Paschalnego; 4. Stewardzi - za ogromną pracę, elegancką i stanowczą
czujność, troskę o otwarty kościół, a Bożenie za koordynację; 5. Strona WWW –
serdecznie dziękujemy Agnieszce i Andrzejowi za prace serwisowe i administrację

parafialnej strony internetowej; 6. Dary i życzliwość – za wszelkiego rodzaju
hojność, za modlitwę, dobre słowa, bezinteresowną pomoc, a także za ofiary i dary
żywnościowe a także za tacę z Niedzieli Zmartwychwstania, Bóg zapłać!
Dziękujemy za życzenia świąteczne przesyłane na różne sposoby (kartki, telefony,
emaile i SMSy); 7. Darowizny na kościół – na różne potrzeby, rachunki
i zobowiązania. Każdemu z was „Bóg zapłać” za wspólną modlitwę
i bezinteresowną pomoc! Zapraszamy w środowy wieczór na modlitwę przed
obrazem Pani Kozielskiej za parafię, parafian oraz Ofiarodawców i Dobroczyńców.
SPOWIEDŹ WIELKANOCNA – okres wielkanocny (od niedzieli Zmartwychwstania
do uroczystości Zesłania Ducha Świętego) jest równie dobrą okazja do wypełnienia
2. i 3. Przykazania Kościelnego, które zobowiązuje nas do spowiedzi oraz do
Komunii św. w okresie wielkanocnym. Przypominamy, że do spowiedzi można
przystąpić codziennie (oprócz niedziel) na 30 min. przed każdą mszą.
UROCZYSTOŚCI KATYŃSKIE – odbędą się w okrojonej formie 25 kwietnia 2021 r.
Fundacja SPK zaprasza do wzięcia udziału we Mszy św. o godz. 12:00 „Za Ofiary
Katynia i innych miejsc masowych mordów Polaków na Wschodzie” – będzie
dostępna online. Niech ta modlitwa będzie dla nas okazją do oddania hołdu
wszystkim zamordowanym, umęczonym lub zniewolonym i wynarodowionym,
którzy na zawsze zostali po tamtej stronie świata.
APEL O CIERPLIWOŚĆ – o tej porze 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. Dbamy o zachowanie
dystansu!
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 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 04.04.2021:

Wpłaty na GA on-line (S/O + D/D)
Wpłaty na GA (koperty)
Taca i ofiary na kościół
Ofiara dla uczczenia pamięci śp. Z. Siemaszko
Dzieła Ewangelizacyjne + Dzieła Charytatywne
Kolumbarium + Player + Inne
Wydatki z tygodnia 04 - 10.04.2021:

£ 4 218.420

£ 460.00
£ 1 956.01
£ 663.50
£ 1 000.00
£ 70.00
£ 68.91
£ 12,660.87

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

