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WIADOMOŚCI PARAFIALNE
18 kwietnia 2021

NIEDZIELA

Rok B

2366

18-IV-2021

08:30 Śp. Irena Gwóźdź (1. r. śm.) - z int. syna.
Dziękczynna z prośbą o bł. Boże i opiekę MB Kozielskiej dla
10:00
Agaty
i Jerzego (z ok. r. śl.).
III Niedz. WLKN
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.).
Dziękczynna z prośbą o bł. Boże i opiekę MB Kozielskiej dla
19-IV-2021
10:00
Radia BOBOLA, prowadzących je i słuchaczy.
Msza pogrz. 16:00 Śp. Zenon Rygasiewicz.
Dziękczynna z prośbą o bł. Boże i opiekę MB Kozielskiej dla
19:00 Wioletty i Jarosława (24. r. śl.).
PONIEDZIAŁEK
20-IV-2021
10:00 O bł. Boże, zdrowie i opiekę M Kozielskiej dla Anny Izworskiej.
WTOREK
19:00 Śp. Stanisław Hurkała (8. r. śm.).
21-IV-2021
10:00 Śp. Elżbieta Rollinger (r. śm.); Śp. Kazimierz Rollinger.
11:00 Śp. Maria Machała-Kirrane.
POGRZEB
ŚRODA
19:00 Śp. Hieronim Szymański i Stefania Szymczak (16. r. śm.).
For God's blessing, health and protection of Our Lady
22-IV-2021
10:00
of Kozielsk for Nora Kenny.
CZWARTEK 19:00 Śp. Kazimiera Głowińska i sp. Jadwiga Szydłowska.
23-IV-2021
10:00 Śp. Janina i Jerzy Dąbrowski.
O bł. Boże, łaski, dary Ducha Św. i opiekę MB Kozielskiej
PIĄTEK
19:00
dla Oskara (16 r. ur.) i Aleksandry (27. r. ur.).
O bł. Boże i opiekę MB Kozielskiej dla Julii (z ok. 18. ur.)
24-IV-2021
10:00
i Marii (r. ur.).
Dziękczynna z prośbą o bł. Boże i opiekę MB Kozielskiej dla
SOBOTA
19:00
członków Margaretek.
25-IV-2021
08:30 Śp. Maria i Stanisław Walawender - z int. Córki.
10:00 O bł. Boże, dary Ducha Św. i opiekę MB Kozielskiej.
Za zmarłych, zamęczonych i zaginionych Polaków
12:00
w ZSSR (Obchodów Katyńskie) - z int. Fundacji SPK WB.
IV Niedz. WLKN
O bł. Boże, zdrowie i opiekę MB Kozielskiej dla ks. Marka –
19:00
z int. rodziny fatimskiej.

CZYTANIA, 18.04.19: 1. Dz 3, 13-15. 17-19 Bóg naszych ojców wskrzesił Jezusa; Ps 4:
Wznieś ponad nami światłość Twoją, Panie; 2. 1 J 2, 1-5 Chrystus jest ofiarą
przebłagalną za nasze grzechy; 3. Łk 24, 35-48 Musiały się wypełnić zapowiedzi Pisma.

PROSBA STEWARDÓW – w imieniu porządkowych przypominamy, że każdy
z wchodzących do świątyni ma obowiązek nałożenia maseczki ochronnej na twarz.
Maseczka ma zakrywać nos i usta. Może być ściągnięta jedynie na przyjęcie
komunii św. Obowiązek ten dotyczy wszystkich osób dorosłych, przez cały czas
pobytu w kościele. Zwolnione są z niego małe dzieci do 11 roku życia. Alternatywą
jest maseczki może być przeźroczysta przyłbica. UWAGA: szalik nie jest
maseczką! Osoby, które deklarują się jako „exempt” powinny mieć na szyi zielona
smycz z emblematami słoneczników i widoczna "Exempt Card".
UROCZYSTOŚCI KATYŃSKIE – za tydzień, 25 kwietnia 2021 r., odbędą się
modlitwy i hołd dla Polaków zamordowanych, zamęczonych i wynarodowionych
w ZSRR. Również w tym roku będą miały okrojoną formę, mimo tego Fundacja
Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w WB zaprasza do wzięcia udziału we Mszy
św. o godz. 12:00 „Za Ofiary Katynia i innych miejsc masowych mordów Polaków na
Wschodzie” – msza będzie dostępna również online. Niech ta modlitwa stanie się dla
nas okazją do oddania hołdu wszystkim polskim kobietom, mężczyznom, młodzieży
i dzieciom zamordowanym, umęczonym lub zniewolonym i wynarodowionym oraz
tym Polakom, którzy na zawsze zostali po tamtej stronie świata.
RADIO BOBOLA – przygotowuje się do kolejnego etapu w rozwoju, organizacji
cyklu szkoleń dla członków zespołu redakcyjnego i kadry oraz warsztatów
dziennikarskich dla osób, które chciałyby podjąć współpracę z Radiem. Chcemy
zainteresować te osoby, których pociąga dziennikarstwo radiowe i są gotowe do
podjęcia trudu, by podnieść swoje umiejętności, ugruntować je i uczynić bardziej
profesjonalnymi. UWAGA: jest jeszcze kilka miejsc! Więcej o Radiu BOBOLA na
stronie domowej, w zakładce "O nas": https://radio.bobola.church/2021/02/12/o-nas
ZMIANA MSZY – przypominamy o zmianie porządku popołudniowych Mszy
niedzielnych. Prosimy o przeorganizowanie swoich planów związanych
z uczestnictwem w tych mszach, które od 11 kwietnia (do odwołania)
odprawiane będą o 19:00 (sobotnia-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 zostaną zamknięte – ogólne zasady R.Ass. poniżej.
SPOWIEDŹ WIELKANOCNA – okres wielkanocny (od niedzieli Zmartwychwstania
do uroczystości Zesłania Ducha Świętego) jest równie dobrą okazja do wypełnienia
2. i 3. Przykazania Kościelnego, zobowiązującego 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.
I KOMUNIA – od października ubiegłego roku dzieci (26 kandydatów) i ich rodzice
przygotowywały się do tego wydarzenia przez katechezy (głównie on-line), spotkania
w kościele i wspólne Msze św. W minioną niedzielę odbyła się prze-Komunia –
mamy nadzieję, że poczucie jedności i dobre emocje byłby nagrodą zarówno dla
dzieci, jak i ich rodziców. Uroczystość I Komunii zaplanowana została na 9 maja
2021. W tym dniu odprawione zostaną dwie specjalne Msze: o godz. 14:00 i 16:00.
Zatem przed nimi ostatni etap duchowego i intelektualnego wysiłku. Zwracamy się

z gorącą prośbą do wszystkich parafian – szczególnie Kół Różańcowych i grup
modlitewnych – o modlitwę w intencji dzieci, ich rodziców i krewnych, o dobre i godne
przyjęcie Pana Jezusa w Komunii Św., o pomyślność i brak przeszkód dla realizacji
tego przedsięwzięcia.
ODPUST i STREET PARTY – tegoroczne obchody odpustowe ku czci św.
Andrzeja Boboli wyznaczone zostały na niedziele, 16 maja! Od wielu lat
przeżywaliśmy to wydarzenie razem ze Szkołą Przedmiotów Ojczystych
im. M. Reja, która – pod batutą Komitetu Rodzicielskiego - organizowała Street
Party obok naszego kościoła. Ogłoszona w ubiegłym roku pandemia zawiesiła
jakiekolwiek działania w tym zakresie. Prawdopodobnie tak samo będzie i w tym
roku, ale dołożymy starań, by obchody odpustowe wyszły jak najpiękniej. Już dziś
zapraszamy do duchowego świętowania przez udział we Mszach Św. i nowennie
ku czci św. Andrzeja Boboli. W dniu odpustu rozdane zostaną Medale PCM dla
woluntariuszy i osób zaangażowanych w pracę dla naszej wspólnoty. Wręczone
będą również Ordery BOBOLANA. Szczegóły w następnych numerach WP.
INTENCJE MSZALNE – w tym roku Księga Intencji wypełniła się niebywale szybko.
Dziękujemy tym wszystkim, którzy tą drogą potwierdzają wiarę w moc Eucharystii,
ofiarując Bożemu Miłosierdziu - w przeważającej ilości - pamięć za zmarłych.
Przypominamy, że zamawiając Mszę możemy polecać Bogu nie tylko tych, którzy
odeszli, ale także siebie, swoich bliskich, a także świętować różne ważne wydarzenia
z życia codziennego – zachęcamy do śledzenia Kalendarza Intencji online
(https://bobola.church/pl/duszpasterstwo/intencje).
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].
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!
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. Przy wejściu i podczas przebywania na terenie kościoła konieczna jest maseczka
ochronna na twarz (poza małymi dziećmi). Dotyczy to wszystkich osób. Maseczka ma
zakrywać nos i usta. Alternatywą jest przeźroczysta przyłbica. Szalik nie jest maseczką!
Osoby deklarujące się jako zwolnione z używania maseczki czy przyłbicy powinny nosić
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” wszystkim, którzy pomagali przy
rozbieraniu Grobu Pańskiego. Dziękujemy Parafianom i Przyjaciołom 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 11.04.2021:

Wpłaty na GA on-line (S/O + D/D)
Wpłaty na GA (koperty)
Taca i ofiary na kościół
Dzieła Ewangelizacyjne + Dzieła Charytatywne
Biuletyn + ofiary dla św. Antoniego
Wydatki z tygodnia 11 - 17.04.2021:

£ 2 813,07

£ 354.00
£ 755,11
£ 554,92
£ 877,96
£ 271,08
£ 6 336,22

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

