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Informacyjne Zebranie Parafii

WYDARZENIA W PARAFII ŚW.ANDRZEJA BOBOLI W LONDYNIE W ROKU 2018

Parafia jest nie tylko budynkiem kościelnym w którym odprawiane są msze
święte i nabożeństwa lecz wspólnym dobrem wszystkich parafian. Parafia to
my – ludzie jej tworzące. Jest to wspólnym dobrem które powinno leżeć na
sercu wszystkich którzy zowią się parafianami lub ‘sympatykami’ naszego
kościoła. A co za tym idzie, istnieć powinno obopólna odpowiedzialność za
dobro parafii i jej rozwoju.
I tak jak co roku od 1961, tętni życie parafii, życie i prace które często nie są
zauważalne przez dużą część parafian ponieważ dzieje się ono po za
niedzielnymi czy dziennymi mszami. Ale bez tych prac funkcjonowanie naszej
parafii na poziomie jaki to się dzieje nie byłoby możliwe.
Wszyscy zauważą, że w każdą ostatnią niedzielę miesiąca jest zbierana druga
taca na cele remontowe kościoła i przykościelnych budynków oraz ulepszania
różnych systemów które służą przede wszystkim naszym parafianom.
Utrzymanie i rozwinięcie udogodnień wymaga dużego nakładu finansowego,
nie mówiąc już o samej pracy i administracji aby wszystko grało, tak aby wierni
mogli spokojnie przychodzić co niedzielę na mszę świętą jak i na poszczególne
święta kościelnego roku.
Warto tu wymienić chociaż niektóre podjęte prace i inicjatywy które
wykonano i wykonywano podczas ostatniego roku kalendarzowego, tj. w 2018
roku. Zapoznając się nimi włączmy się w większą troskę o nasze wspólne
dobro.
A więc wśród tych prac można wymienić:
1. instalacja alarmu
przykościelnych;

przeciwpożarowego

w

kościele

i

obiektach

2. wykonanie przeglądu, uporządkowanie i opisanie instalacji, gniazd
i wyłączników elektrycznych. Wykonanie nowej tablicy rozdzielczej dla
sterowania oświetleniem całego kościoła;
3. kontynuacja z poprzedniego roku usprawniania systemu audio-Video
oraz rozbudowywanie i modernizacja systemu nagłośnienia;
4. prace przygotowawcze do instalacji nowego dachu i okien nad salą
św. Józefa oraz nad zakrystią (będzie to główna inwestycja na bieżący
2019 rok);
5. prace nad uporządkowaniem i adaptacją podziemia kościoła;

6. kontynuacja prac nad uporządkowaniem
i utworzeniem jego inwentarza;
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7. załatwiono odpowiednie ubezpieczenie płaskorzeźby Matki Boskiej
Zwycięskiej Kozielskiej;
8. naprawienie i instalacja nowych tabliczek nagrobnych (po pożarze w
części kolumbarium w styczniu 20180;
9. wymiana oświetlenia w sali św. Józefa;
10.
przegląd grzejników w kościele i w Sali św. Józefa i reperacja
dmuchaw;
11.
renowacja ławek w kościele, oraz bocznych drzwi. Wymiana
metalowych kratek w konfesjonałach na drewniane;
12.

usprawnienia i rozbudowa parafialnej strony internetowej;

13.
wdrażanie nowych przepisów o ochronie danych osobowych
i zabezpieczanie procedur oraz formalności cywilno-prawnych;
14.
prowadzenie kawiarni parafialnej - przypominamy, że jest czynna
w każdą niedzielę od 9.30 do 14.00 i prowadzona przez cztery zespoły
wolontariuszy;
15.
obsługa Gift Aid – wolontariusze (sześć osób) liczą GA, wpisując do
odpowiednich form (każda wolontariuszka liczy raz w tygodniu przez
dwa miesiące).
Parafia obecnie liczy około 3000 zapisanych osób. Czy Ty już się zapisałeś?
Jeżeli nie, to gorąco zachęcamy, aby się zapisać w kancelarii. Będzie to
konieczne, jeżeli chodzi o uzyskania poszczególnych sakramentów, jak i
wsparcia do szkól katolickich dla dzieci.
Ogólnie biorąc, sytuacja finansowa Parafii jest stabilna. Jednak z widocznego
zmniejszenia się ilości parafian oraz niepewności przyszłości z powodu
niejasności Brexit’u, potrzeba będzie bardziej niż zwykle ostrożności w
prowadzeniu polityki finansowej.
Serdecznie dziękujemy wszystkim parafianom i gościom którzy hojnie
wspierają co miesięczną drugą tacę. Tym którzy płacą w kopertach Gift Aid
kolejne dzięki. Tych którzy jeszcze nie płacą w formie Gift Aid, gorąco
zachęcamy do tego. Bowiem dzięki płatności w formie Gift Aid (po przez
koperty) za każdy funt ofiarowany brytyjski urząd skarbowy zwraca parafii 25

penów. Każdy kto płaci podatek w Anglii może bez żadnego kosztu własnego
dołączyć do płacenia po przez koperty. Informacje dalsze można uzyskać w
kancelarii. Zachęcamy wszystkich którzy mogą uczestniczyć w tej formie
płatności na rzecz parafii aby podjęli ten łatwy i bezbolesny krok. Dla Parafii
ma to bardzo duże znaczenie. W ostatnim roku urząd skarbowy zwrócił parafii
ponad £14,500. A parafia to nasze wspólne dzieło i dobro.
Należy pamiętać, że przy parafii działają różne formacje i grupy tworzące Radę
Duszpasterską. Są to:
Sekcja Charytatywna - otaczająca opiekę samotnych i starszych parafian,
Klub „Patria” - organizująca wspólne wycieczki, Koło Lektorów, Koło
Ministrantów, Schola „ŚWIATŁO” - skupiająca śpiewającą młodzież
parafialną, Schola HESTON, Oddział IPAK Hammersmith, 7 Kół Różańcowych,
Grupa Mężczyzn św. Józefa, Szafarze Komunii Świętej, Grupa wielbienia,
„Złote Rybki” - skupiające małe dzieci i matki, Grupa OIKUMENE, Wspólnota
Życia Chrześcijańskiego, Grupa KLUCZY, Grupa FAMILY PRAYER.
Z życiem parafii integralnie związane są polskie Szkoły Sobotnie: im. Mikołaja
Reja na Chiswicku oraz im. Prezydenta R. Kaczorowskiego na Shepherd’s Bush
oraz 9 Drużyna Harcerek „San” oraz 3 Drużyna Harcerzy „Błękitna Trójka”.
Jak widać, Parafia św. Andrzeja Boboli tętni życiem służy wszystkim
potrzebom parafianów. Od Was zależy rozwój i utrzymania tej wyjątkowej
wspólnoty w środkowo-zachodnim Londynie.
Raz jeszcze serdecznie dziękujemy wszystkim parafianom za hojność oraz
włączanie się do różnych przedsięwzięć życia i pracy Parafii.
Skład Rady: Ks. Reczek Marek (Proboszcz), Inż. Pastuszek Paweł (Prezes),
Wiśniowski Robert (Skarbnik), Marchewka Zofia (Sekretarz), Dr Suchcitz
Andrzej (Referent Archiwum i Dokumentacji), Stanuszek Jerzy (Komisja
Budowlana), Szyszko Henio (Komisja budowlana), Rożek Rafal (Referent ds
kontraktów), Papee-Ogrodzinska Ewa (Referent tac), Stenzel Marysia
(Referent GA), Hlawaty Barbara (Referent Wspólnoty z Heston), Butryn Paweł,
Marzena Dymnicka, Marta Paluch (Referent Wspólnoty z Heston).
Tekst przygotowany z inicjatywy Rady Administracyjnej Parafii św. Andrzeja
Boboli
Londyn, 17 marca 2019 roku

