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

WIADOMOŚCI PARAFIALNE
30 maja 2021
30-V-2021
Uroczystość
Trójcy
Przenajśw.
NIEDZIELA
31-V-2021
PONIEDZIAŁEK
1-VI-2021
WTOREK
2-VI-2021
ŚRODA
3-VI-2021
Boże Ciało (PL)
CZWARTEK
4-VI-2021
PIĄTEK
5-VI-2021
SOBOTA
6-VI-2021
Boże Ciało
(EN)
(Priv.)
NIEDZIELA

NIEDZIELA

Rok B

2372

08:30 Śp. Roy Widelski.
10:00 Śp. Wiesław Bronikowski - z int. Dariusza z rodziną.
1. Dziękczynna z prośbą o bł. Boże i opiekę MB
Kozielskiej dla ks. Zygmunta (34. rocznica święceń).
12:00
2. Śp. Jerzy Leśko (2. r. śm.) i zmarli z rodziny - z int. córki
Agnieszki z rodziną.
19:00 Śp. Andrzej Żabnieński.
Dziękczynna z prośbą o bł. Boże i opiekę MB Kozielskiej dla
10:00
Radia BOBOLA, prowadzących je i słuchaczy.
19:00 Śp. Jan Kozak (1. r. śm.) - z int. córki.
O bł. Boże, dary Ducha Św. i opiekę MB Kozielskiej dla Natalii
10:00
(z okazji 11. r. ur.) - z int. rodziców.
O bł. Boże i opiekę MB Kozielskiej dla Rafała, Katarzyny, Szymona,
19:00
Agaty, Mateusza, Sabiny, Kingi i Mateuszka (z ok. Dnia Dziecka).
10:00 Śp. Maria i Kazimierz Choroszewscy.
Przebłagalna i wynagradzająca za akty wandalizmu
19:00
świątyń w Polsce i profanacji przedmiotów kultu.
10:00 Śp. Antoni Olszewski (1. r. śm.) - z int. syna i córki z rodzinami.
17:00 O bł. Boże, zdrowie i opiekę MB Kozielskiej dla Stefana (z ok. ur.).
O bł. Boże, świętość życia, dary Ducha Św. i opiekę MB
19:00
Kozielskiej dla kapłanów naszej parafii oraz o nowe powołania.
O nawrócenia do Boga, opiekę i miłosierdzie Boże oraz pomoc
10:00
MB Kozielskiej w przezwyciężaniu zła dla Tadeusza Pakuly.
19:00 Wynagradzająca za grzechy przeciw NSPJ - z int. Rodziny Fatimskiej.
10:00 Śp. Małgorzata i Stanisław Jankowscy.
Wynagradzająca Bogu za grzechy przeciw Niepokalanemu
19:00
Sercu NMP - z int. Rodziny Fatimskiej.
08:30 O radość życia wiecznego dla Krystyny (dz. ur.).
Dziękczynna za dar kapłaństwa z prośbą o bł. Boże i opiekę MB
10:00
Kozielskiej dla ks. Konrada (1. r. święceń kapłańskich).
12:00 Dziękczynna z prośbą o opiekę MB Kozielskiej (24. r. koronacji).
16:00 O bł. Boże dla dzieci i rodziców (z ok. rocznicy I Komunii).
19:00 Śp. Adam i Bolesław Karpowicz.

NABOŻEŃSTWA – kończą się nabożeństwa majowe, ale zapraszamy na
nabożeństwa ku czci Najświętszego Serca Jezusa i Litanię ku czci NSPJ. W tym
tygodni będziemy ją odmawiać codziennie po mszy porannej - ze względu na
Nowennę do Matki Bożej Kozielskiej, a w niedziele o 18:30. || Wtorek, 01.06.21,
o godz. 19:30 nabożeństwo ku czci św. A. Boboli. || Środa, każda, godz. 19:30
nabożeństwo do MB Kozielskiej || Czwartek, każdy: adoracja indywidualna do 21:00
|| Niedziela, 06.06.21: I Niedziela m-ca, po nabożeństwie eucharystycznym (ok.
13:30) – zmiana tajemnic różańcowych || Wtorek, 08.06.21, o godz. 19:30
nabożeństwo ku czci św. M. Kolbe.
ZAPISY DO I KOMUNII 2022 – mimo ograniczeń i niepewnej sytuacji co do planów
na 2022 chcemy podjąć próbę zbudowania zespołu dzieci-rodzice-katecheci, jak
i prowadzenia w miarę systematycznych spotkań i przez rozmaite celebracje
liturgiczne prowadzić przygotowanie do uroczystości komunijnych na następny rok.
Realna ocena możliwości skłania nas do otworzenia listy dla jedynie 40 dzieci. Ilość
uczestników zadecyduje o ilości grup, a katechezy prowadzone będą również dla
rodziców. Kandydatami mogą być dzieci naszych parafian, z kartotekami
aktywnymi co najmniej od 2020 roku. Dziecko ma mieć ukończony 8 rok życia.
Zapisy prowadzone będą od 1 czerwca br. i potrwają do zamknięcia listy. W tym
celu we wtorek na stronie udostępniony zostanie formularz zapisowy. Po jego
wypełnieniu i przesłaniu do parafii, zgłoszenia będą weryfikowane i ustalona
zostanie data rozmowy z rodzicami dziecka. Spotkania planujemy rozpocząć od
połowy września 2021.
ZAPISY DO BIERZMOWANIA – od 1 -30 czerwca. Z troską duszpasterską chcemy
pomóc kandydatom w przygotowaniu się do świadomego przyjęcia tego
sakramentu. Kandydat ma mieć ukończony 14 rok życia i co najmniej od roku
należeć do parafii. Formularz rejestracyjny dostępny będzie na stronie parafii –
należy go wypełnić i przesłać do parafii, zgłoszenia będą weryfikowane i ustalona
zostanie data rozmowy z rodzicami kandydata. Szczegóły organizacyjne dotyczące
kursu podane zostaną w późniejszym terminie (po wakacjach).
KONKURS PLASTYCZNY – przypominamy dzieciom o 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 .
KANDYDACI NA MINISTRANTÓW - zapraszamy chłopców i dziewczynki
pragnących służyć przy ołtarzu. Zapisać można się u ks. Zygmunta, który do
połowy czerwca będzie chodził z notesem ministranckim i specjalnym
długopisem zapisowym.
BOŻE CIAŁO – zbliżamy się do Obchodów Ur. Bożego Ciała. Episkopat Polski
ogłosił je na czwartek 03/06/21 (u nas Msze o 10:00, 17:00 i 19:00), a Episkopat
Anglii zaprasza do świętowania Uroczystości w niedzielę, 06/06/21. Łącząc się
w tym dniu z katolikami na Wyspach zapraszamy do uczczenia tej tajemnicy wiary
poprzez udział we Mszy Św. i przyjęcie Komunii wynagradzającej. W naszym
kościele (po sumie) nabożeństwo z Litanią do Litania do Najśw. Sakramentu
Ołtarza i „Te Deum…”, a po nim błogosławieństwo.
ROCZNICA I KOMUNII ŚW.- zapraszamy dzieci i ich rodziców do wspólnego
celebrowania tego wydarzenia sprzed niespełna roku przez uczestnictwo
Eucharystii. Zapraszamy dzieci i ich rodziców do udziału w specjalnej Mszy Św. w
dniu 06.06.2021, o godz. 16:00.

ROCZNICA KORONACJI – na początek chcemy serdecznie podziękować
osobom, które 29 Maja po wieczorowej Mszy Św. zainicjowały przygotowania
do obchodów 24. Rocznicy Koronacji Obrazu Matki Bożej KozielskiejZwycięskiej, przez wykonanie Akatyst ku czci Bogurodzicy: M.E. Bninski,
T. Bninski, P. Chołody, D. Chutkowska-Mróz, M. Mróz, M. Czopor, A. Fronc,
M. Kaczmarek, Z. Kicka, A. Kucharski, A. i J. Kusiak, Ż,. Kusiak, I. Macałka,
I. Szymańska, Cecylia, Kinga i Klara z tatą oraz T. Rzepiński, A. Pluta
i Ks. Z. Zapaśnik. Zapraszamy także do udziału w Nowennie ku czci naszje
Matki. Rozpoczniemy ją w niedzielę (30 maja, podczas nabożeństwa). W
tygodniu będzie odmawiana po mszach wieczorowych. Tekst nowenny na
naszej stronie parafialnej. ZAPRASZAMY.
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. Wymienione zostały również mocowania klęczników i
wszystkie śruby zabezpieczające. Najbardziej zniszczone klęczniki zastąpiono
metalowymi wspornikami. Obowiązujące od ponad roku reguły COVID-19 dołożyły
się do kolejnych zniszczeń przez konieczność ciągłej dezynfekcji ławek żrącymi
środkami i oklejanie taśmami ostrzegawczymi. Mimo, że ich wygląd zewnętrzny
mieści się jeszcze w kategorii „może być”, zbliża się czas strategicznego
rozwiązania. Po rozeznaniu rynku zbliżamy się do decyzji o wymianie obecnych
ławek na nowe. Od kilku tygodni pod chórem stoi przykładowy prototyp nowych
ławek – oczywiście nie jest to dokładny wzór, a jedynie „sample”. Opinie i sugestie
prosimy przesyłać na adres: proboszcz@stbobola.co.uk
PRZEPISY SANITARNE – 15 maja br. Rząd UK ogłosił kolejny etap wychodzenia
z pandemii. Po miesiącach ograniczeń ochoczo przywitaliśmy poluzowania
w przestrzeni społecznej i religijnej. Konferencja EP Anglii i Walii wyraziła zgodę m.in.
na powrót do Liturgii Mszy św. Modlitwy Wiernych, śpiew kantorów lub małych grup
śpiewaczych (dla wszystkich jest możliwy jak na razie tylko w miejscach, gdzie
nabożeństwo odbywa się na otwartej przestrzeni), procesje liturgiczne, okadzania
ołtarza, udział większej asysty liturgicznej (ministranci). Nadal jednak zostają takie
elementy jak dystans (min. 1m), maseczki i dezynfekcja dłoni.
Biorąc pod uwagę nowe rozporządzenia wprowadzimy pewne zmiany Risk
Assessment. Główna zmiana dotyczy sposobu zajmowania miejsc w kościele. Do tej
pory korzystaliśmy z 98 specjalnie wydzielonych miejsc indywidualnych. Od dziś
mamy do dyspozycji 50 miejsc rodzinnych i zakładamy, ze zmieści się w każdym z
nich 4 osobowa rodzina. W przypadku osób indywidualnych z jednego miejsca mogą
skorzystać dwie osoby z zachowaniem dystansu. Poniższe obostrzenia nadal nas
jednak obowiązują:
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!
2. 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 nie zajmujemy miejsc

wyłączonych z użytku czerwono-białą taśmą. Rodziców prosimy o takie
rozmieszczenie dzieci, by osoby sąsiadujące również mogły zachować właściwą
odległość.
5. Rodziców, którzy przychodzących z małym dzieckiem (lub wieloma dziećmi)
zapraszamy do Sali św. Józefa i prosimy o poświęcenie mu / im większej uwagi.
W przypadku, gdy dziecko ma zły dzień, zachowuje się zbyt głośno lub rozprasza
uwagę innych (np. przez płacz) prosimy, by nie czekać na reakcję otoczenia, ale by
dyskretnie skorzystać ze wspomnianej Sali.
6. Wewnątrz świątyni obowiązuje „one-way system” - prosimy zatem kierować się
oznaczeniami (białe strzałki na niebieskim tle) i instrukcjami porządkowych.
7. Rzeczy pozostawione w kościele są utylizowane. Ze stolików można zabrać
jedynie „Wiadomości Parafialne” i „Żyć Ewangelią”.
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
jednak 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 (blisko okien).
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. Nadal 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. Dziękujemy także Osobom
i Grupom, które tydzień temu włączyły się w czuwanie modlitewne przed
Uroczystością Zesłania Ducha Św. i przygotowały rozważania (B. Bartnik, R.
Farbotko, K. Kowalczyk i E. Papee) i poprowadziły śpiew (J. Dancewicz, A. Fronc,
Z. Kicka, J. Kozub, K. Kula, A. i J. Kusiak, I. Macalka, A. Ogrodnik, I. Szymanska, A.
Wodzinska, M. Wojcik). Zapraszamy w środowy wieczór na modlitwę przed
obrazem Pani Kozielskiej za parafię, parafian oraz Ofiarodawców i Dobroczyńców.
Ofiary z niedzieli 23.05.2021:

Wpłaty na GA (koperty +S/O + D/D)
Taca i ofiary na kościół
Cele charytatywne
Akcja BOBOLANKI + Inne
Wydatki z tygodnia 23-29.05.2021:

£ 2830.47

£ 972.5
£ 758.57
£ 647.50
£ 451.90
£ 1,879.00

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

