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O orędownictwo i opiekę Patrona parafii św. Andrzeja Boboli dla
ks. Marka w dalszym posługiwaniu i rozeznawaniu.
O bł. Boże dla byłych i obecnych członków IPAK Hammersmith.
1. Dziękczynna z prośbą o orędownictwo św. Andrzeja
Boboli dla Parafii i Parafian (msza odpustowa).
2. O bł. Boże i opiekę MB Kozielskiej dla uczniów, rodziców
i nauczycieli SPO im. M. Reja.
Dziękczynna z prośbą o bł. Boże i opiekę MB Kozielskiej
dla Anny i Romana (17. r. śl.).
Dziękczynna z prośbą o bł. Boże i opiekę MB Kozielskiej dla
Radia BOBOLA, prowadzących je i słuchaczy.
O bł. Boże na nowej drodze życia dla Joanny i Stuart’a.
Śp. Wanda Helena Zamoyska
Śp. Zdzisław Matusik oraz o łaskę nieba dla dusz w
czyśćcu.
Śp. Gen. Władysław Anders, Bronisław Duch, Stanisław
Kopański, śp. żołnierze Dywizji Strzelców Karpackich (w 88 r.
bitwy pod Monte Casino) - z int. Związku Karpatczyków.
Śp. Włada Majewska – int. fundacyjna.
Śp. Romuald Kozlowski.
O bł. Boże i opiekę MB dla Adriana (z ok. ur.).
W int. Kadry i Absolwentów SMO - o bł. Boże dla żyjących
i radość nieba dla zmarłych (int. fundacyjna).
Śp. ks. prałat Kazimierz Sołowiej (proboszcz 1961-1979).
Śp. Irena Kwiatek.
Śp Kazimiera Zając - z int. córki z rodziną.
Śp. Piotr Dadlez (43. r. śm.); śp. Józefa Dadlez (żona).
Śp. Jan Dziki i rodzice: Irmina i Jan.
O bł. Boże, potrzebne łaski i opiekę MB Kozielskiej dla Aleksandry
(z ok. 18. r. ur.).
Dziękczynna z prośbą o bł. Boże, opiekę MB Kozielskiej dla
Agnieszki i Wojciecha - (18. r. śl.).
O bł. Boże dla żyjących i radość nieba dla zmarłych absolwentów
i kadry Szkoły Młodszych Ochotniczek - (z ok. święta Szkoły).
O bł. Boże, dary Ducha Św., o zdrowie i opiekę MB Kozielskiej dla
Elżbiety Szopa (z ok. ur.).

ODPUST i STREET PARTY – Od wielu lat odpust ku czci św. Andrzeja Boboli
przeżywaliśmy 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., ale dołożymy starań, by obchody odpustowe wyszły jak najpiękniej.
Zapraszamy do duchowego świętowania przez udział we Mszach Św. ku czci św.
Andrzeja Boboli. Z tej okazji po Mszy św. wręczane będą odznaczenia honorowe:
Order Papieża Świętego Sylwestra, Ordery Zasługi dla Kościoła św. Andrzeja
Boboli „BOBOLANA, Order Episkopatu Polski „Pro Ecclesie et Patrie”, Listy
Gratulacyjne Delegata EP ds. Emigracji i Krzyże PCM Wszystkim wyróżnionym już
dziś gratulujemy. Ceremonia wręczenia odbędzie się po sumie.
Dziś istnieje możliwość zdobycia odpustu – przypominamy, że odpust to
darowanie kary za grzechy odpuszczone już - co do winy - w Sakramencie Pokuty.
Warunkami zwyczajnymi są: (1.) brak przywiązania do grzechu, nawet
powszedniego; (2.) stan łaski uświęcającej lub spowiedź sakramentalna (3.)
przyjęcie Komunii św.; (4.) odmówienie modlitwy (np. „Ojcze nasz…”, Credo
i "Zdrowaś Mario…") w intencjach Ojca Św.; (5.) wykonanie czynności związanej
z odpustem – dziś chodzi o nawiedzenie naszego kościoła. Kościół zachęca do
ofiarowania odpustów za zmarłych (niekoniecznie muszą być to osoby nam znane,
nie musimy wymieniać konkretnego imienia - wystarczy ofiarować odpust w intencji
osoby zmarłej, która tego odpustu potrzebuje).
NABOŻEŃSTWA – zapraszamy do udziału w nowennie przygotowującej do
Uroczystości Zesłania Ducha Świętego oraz nabożeństw majowych ku czci naszej
Matki. Odbywają się one codziennie po wieczorowych mszach – odmawiamy
potrzebne modlitwy i Litanię Loretańską przed Najśw. Sakramentem. Zachęcamy
do wspólnej modlitwy, a tym, którzy – z różnych powodów nie mogą być w
kościele – proponujemy indywidualne odmawianie tej modlitwy. Przy tej okazji
polecamy waszej modlitwie następujące intencje: tydz. 3: o błogosławieństwo dla
rodzin i całej parafii; tydz. 4: za dusze naszych bliskich zmarłych i dusze w czyśćcu
cierpiące. || Środa, każda, godz. 19:30 nabożeństwo do MB Kozielskiej ||
Czwartek, każdy: adoracja indywidualna do 21:00.
CZUWANIE MODLITEWNE - czuwanie w Wigilię Zesłania Ducha Świętego (sobota
22 Maja). W przeddzień Pięćdziesiątnicy zapraszamy do uczestniczenia, do
wspólnej modlitwy i oczekiwania, do uwielbienia Boga. Prowadzą wspólnie Grupy
naszej Parafii. Rozpoczynamy wieczorną Mszą Świętą o godz. 19.00.
KONKURS PLASTYCZNY - zapraszamy wszystkie chętne dzieci do wzięcia
udziału w konkursie plastycznym pt: Mój wymarzony Dzień Dziecka ! Prace mogą
być wykonane dowolną techniką , w formacie A4 , można je składać (podpisane na
odwrocie) u p. Magdy w sklepiku lub kontaktować się z p. Agnieszką
07944505395. Dla małych artystów przewidziane są atrakcyjne nagrody .
ROCZNICA KORONACJI - Przygotowując się do Obchodów Rocznicy
Koronacji Obrazu Matki Bożej Kozielskiej-Zwycięskiej, w sobotę, 29 Maja, po
wieczorowej Mszy Świętej, będzie po raz pierwszy wykonywany w naszej
Parafii Akatyst ku czci Bogurodzicy. Jest to najstarszy hymn Maryjny,
pochodzący z V-VI wieku. Wersję w języku polskim i opracowaniu na Chór 4głosowy przygotowała grupa naszych Parafian. Serdecznie zapraszamy do
wspólnej modlitwy!
UCZETNISTWO WE MSZY – 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.
INTENCJE MSZALNE – w tym roku Księga Intencji wypełniła się niebywale szybko –
zachęcamy do śledzenia Kalendarza Intencji, który zamieściliśmy na stronie
parafialnej (https://bobola.church/pl/duszpasterstwo/intencje).
GIFT AID – w związku z sygnałami o zaginięciu kopert, które Royal Mail
zobowiązała się dostarczyć do waszych domów, prosimy o informacje o zaginięciu
przesyłki – koperty wysłaliśmy do wszystkich zgłoszonych. Najlepiej wysłać email
na: gifaid@stbobola.co.uk
Przy tej okazji warto przemyśleć – do czego też zachęcamy - przeniesienie swoich
ofiar na system zlecenia stałego (w formie S/O lub D/D). Można to załatwić nawet
przez telefon – w tym przypadku prosimy o dopisek: GA [Numer].
NOWY PROJEKT – od kilku już lat mocujemy się z kwestią kościelnych ławek. Co
najmniej dwa razy w roku muszą być poddane renowacji zachowawczej, a reperacja
niektórych z nich bywa wręcz dowodem geniuszu rzemiosła polskiego. W minionych
latach najbardziej zużyte części (siedziska i klęczniki) zostały obite specjalnym
materiałem, który nie tylko zmienił wygląd ławek, ale wprowadził pewien element
komfortu. Wymienione zostały również mocowania klęczników i wszystkie śruby
zabezpieczające, a w kaplicy najbardziej zniszczone klęczniki zastąpiono
metalowymi wspornikami. Największego jednak zniszczenia dokonały obowiązujące
od ponad roku …reguły COVID-19! Konieczność ciągłej dezynfekcji ławek żrącymi
środkami a także kilkukrotne oklejanie ich taśmami ostrzegawczymi dopełniły reszty.
Mimo, że ich wygląd zewnętrzny mieści się jeszcze w kategorii „może być”, chcemy
czy nie, zbliża się czas strategicznego rozwiązania. Wraz z grupą parafian
przeprowadziliśmy rozeznanie rynku, a w jego efekcie zbliżamy się do decyzji
o wymianie obecnych ławek na nowe. Założenia są takie: nie zmieniać ich kształtu
(chodzi o zachowanie jednolitego stylu architektonicznego kościoła), ale tak
zmodernizować, by były komfortowe i funkcjonalne dla wszystkich modlących się
w nich osób, począwszy od małych dzieci, a skończywszy na męskich kolosach.
Ponadto ławki mają być wykonane z dębowego drewna i w miejscach użytkowych
(siedzisko i klęcznik) obite odpowiednim materiałem. Od kilku tygodni pod chórem
stoi przykładowy prototyp nowych ławek – oczywiście nie jest to dokładny wzór, a
jedynie „sample”. Opinie i sugestie: proboszcz@stbobola.co.uk
RADIO BOBOLA – poszukuje osób, które były bezpośrednimi świadkami koronacji
płaskorzeźby Matki Boskiej Kozielskiej-Zwycięskiej (krakowskie Błonia,
08.06.1997). Poszukujemy również osób, które zechciałyby podzielić swoim
doświadczeniem szczególnej opieki MBKZ, łaskami otrzymanymi za Jej
wstawiennictwem. Zapraszamy do udziału w projekcie mającym na celu
propagowanie kultu maryjnego w wizerunku MBKZ. Kontakt: radio@stbobola.co.uk
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" .

3.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.
4. 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.
5. Rodziców, przychodzących z małym dzieckiem lub wieloma dziećmi prosimy o przejście
do Sali św. Józefa i poświęcenie mu / im większej uwagi.
6. Wewnątrz świątyni obowiązuje „one-way system” - prosimy zatem kierować się
oznaczeniami (białe strzałki na niebieskim tle) i instrukcjami porządkowych.
7. 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.
8. 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.
9. 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
10. Po każdej Mszy Św. ławki, drzwi, klamki muszą być zdezynfekowane. W związku
z tym prosimy o sprawne opuszczanie kościoła.
11. Nie zatrzymujemy się przed kościołem ani przed Mszą Św., ani po jej zakończeniu.
12. 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).
13. 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” 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 09.05.2021:

Wpłaty na GA (koperty +S/O + D/D)
Taca i ofiary na kościół
Ofiary biuletyn + św. Antoniego i inne
Cele Ewangelizacyjne i charytatywne
Ofiara na kościół od rodziców komunijnych
Wydatki z tygodnia 09-15.05.2021:

£ 3640.05

£ 1 175.50
£ 664.00
£ 220.55
£ 880.00
£ 700.00
£ 3 040.95

Jeśli ktoś pragnąłby czekiem złożyć dobrowolną ofiarę na rzecz
parafii lub inny cel parafialny, prosimy go wypisać na:
(czek)
: PCM HAMMERSMITH
(przelew, S/O, D/D)
: 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

