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NIEDZILELA
Zw.

Rok A

2322

08:30 Śp. Adam, Nina i Jędrek Skrzypkowiak.
10:00 Śp. Ewa i Aleksander Kosterscy - z int. synów z rodzinami.

Liturgiczna
Uroczystość
Bożego Ciała

Wtorek

XI TYDZIEŃ ZWYŁY

12:00
13:00
18:00

O bł. Boże dla dzieci obchodzących I Rocznicę
Komunii Św. i ich bliskich.
Za dusze w czyśćcu cierpiące i potrzebujące modlitwy.
O bł. Boże, dary Ducha Św. i opiekę MB Kozielskiej
dla ks. Bronisława Gwiazdy (50. r. święceń).
Dziękczynna z prośbą o bł. Boże i opiekę MB
Kozielskiej (29. r. święceń).
O bł. Boże i opiekę MB Kozielskiej dla ks. Marka (29. r. święceń).
O bł. Boże, potrzebne łaski i opiekę MB Kozielskiej
dla Idy - z int. babci.
O bł. Boże, potrzebne łaski, dar wiary i opiekę MB
Kozielskiej dla Łukasza - z int. mamy.
O bł. Boże, przemianę serca i opiekę Matki Bożej
Kozielskiej dla Doroty.
O bł. Boże i potrzebne łaski dla Rodziny Fatimskiej
i czcicieli Niepokalanego Serca NMP.
Śp. Stefan i Stanisława Kazimierscy.
Śp. Antoni Żółtkiewicz.
Śp. Marian Śniegocki (28. r. śm.); za zmarłych
Rodziców; za zmarłych z rodzin Stanisławskich,
Święckich, Palmer i Clark.
Wynagradzająca za grzechy przeciwko NSPJ – z int.
Rodziny Fatimskiej.
O pomoc Bożą i łaski oraz opiekę MB Kozielskiej dla Wojtka.
Śp. Barbara Toporska-Mackiewiczowa (r. śm.);
śp. Józef Mackiewicz - pisarze emigracyjni.
Śp. Stanisław Dzik-Jurasza.
Dziękczynno-błagalna za Mikołaja (z ok. 9. r. ur.).
O bł. Boże i zdrowie, dary Ducha Św. i MB Kozielskiej dla
ks. Marka (z ok. święceń i ur.) - z int. Margaretczan.
O bł. Boże dla członków Róży pw. św. Jana Pawła II
i ich rodzin.
O bł. Boże, opiekę MB Kozielskiej dla Ewy Więcko, Haliny
Piera, Elżbiety Zwarysiewicz - z int. Grupy Wielbienia.

Na mocy dekretu Rektora PCM ks. Aleksander, nasz wikariusz, od 6 lipca 2020 r.
mianowany został wikariuszem parafii pw. Chrystusa Króla na PCM Balham.
NIEDZIELA – Ur. Bożego Ciała (EN) 14 CZERWCA 2020
08:30, 10:00, 12:00, 13:00 i 18:00, kościół: godziny Mszy Św. ONLINE.
11:00-12:00 i 14:00- 18:00, kościół: Wystawienia Najśw. Sakramentu (ONLINE).
19:00, kościół: Wystawienia Najśw. Sakramentu (ONLINE) i nabożeństwo czerwcowe.
PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK
15-19 CZERWCA 2020
10:00, kościół: Msza poranna + cząstka żywego Różańca (ONLINE).
15:00-19:00 Koronka do Miłosierdzia B. i wystawienia Najśw. Sakramentu (ONLINE).
19:00, kościół: Msza i nabożeństwo czerwcowe.
20:00-21:00, kościół: Otwarcie kościoła na prywatną modlitwę.
*we środę: 19:50, kościół: Nabożeństwa: czerwcowe i do MB Kozielskiej.
SOBOTA
20 CZERWCA 2020
10:00, kościół: Msza poranna + cząstka Różańca (ONLINE).
15:00-18:00 Koronka do Miłosierdzia B. i wystawienia Najśw. Sakramentu (ONLINE).
18:00-19:00, kościół: Msza św. i nabożeństwo czerwcowe
19:15-21:00, kościół: Otwarcie kościoła na prywatną modlitwę.
NIEDZIELA –
21 CZERWCA 2020
08:30, 10:00, 12:00, 13:00 i 18:00, kościół: godziny Mszy Św. ONLINE.
11:00-12:00 i 14:00- 18:00, kościół: Wystawienia Najśw. Sakramentu (ONLINE).
18:00-19:00, kościół: Msza św. i nabożeństwo czerwcowe.
19:15-21:00, kościół: Otwarcie kościoła na prywatną modlitwę.
BOŻE CIAŁO – w dniu dzisiejszym – razem z katolikami w Anglii i Walii, a także
wielu innych krajów świata - obchodzimy Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi
Pana Jezusa. Znana jest również pod nazwą Bożego Ciała. Tradycja tego święta
gromadziła do tej pory katolików na uroczystych procesjach z Najświętszym
Sakramentem do czterech ołtarzy, przy których odczytywane były Ewangelie.
Towarzyszyła temu uroczysta forma celebracji, śpiew pieśni i hymnów
eucharystycznych, sypanie kwiatów i udzielanie błogosławieństwa Najśw.
Sakramentem, itp. W naszej parafii był to dzień, w którym dzieci obchodziły
rocznicę I Komunii Św. W obecnych warunkach zmuszeni jesteśmy odwołać
i procesję eucharystyczną, i obchody rocznicy I Komunii św. dla dzieci z ubiegłego
roku (2019). Nie mniej jednak zapraszamy na Msze św. W trybie online.
OTWARCIE KOŚCIOŁÓW – drodzy parafianie, w przekazach medialnych
minionego tygodnia pojawiła się wiadomość o otwarciu kościołów na tzw. „prywatną
modlitwę”. Jest to jakiś promyk ożywiający naszą nadzieję, że zaczyna się
normalizować sytuacja wywołana pandemią COVID-19. I chociaż wszyscy na to
czekamy, opracowana przez Rząd i Episkopat AW, i opublikowana 01.06.2020 r.
instrukcja wykonawcza jest skupiona głównie na stworzeniu warunków do
indywidualnej, cichej modlitwy oraz na zaleceniach bezpieczeństwa, odnoszących
się zarówno do osób wchodzących do świątyni, jak tych, którzy będą czuwać nad
prawidłowym funkcjonowaniem procedur. Na razie nie ma zgody na uczestnictwo
we Mszy św. ani możliwości fizycznego uczestnictwa w nabożeństwach czy innej
modlitwie prowadzonej w grupie. Nie ma też informacji o możliwości spowiedzi czy
przyjmowania Komunii Św. Zapewne, już w niedalekiej przyszłości doczekamy się

zniesienie kolejnych ograniczeń.
Biorąc pod uwagę fakt, że większość naszych parafian stanowią osoby pracujące,
w pierwszym tygodniu otwarcia kościoła, chcielibyśmy was zaprosić do prywatnej
modlitwy od poniedziałku do piątku, w godz. od 20:00-21:00, a w sobotę i niedzielę od
19:15-21:00. Z dużym uproszczeniem zamieszczamy poniżej najistotniejsze zalecenia
„Instrukcja o otwarciu katolickich kościołów dla indywidualnej modlitwy”:
1.Wchodzimy do kościoła wejściem głównym, a wychodzimy przez „sklepik”.
2.W przypadku kolejki przed wejściem do kościoła prosimy, aby zadbać o dystans 2 m
– pomogą wam w tym odpowiednie oznaczenia.
3.Prosimy o wykonanie zaleceń porządkowych, woluntariuszy – każdego dnia będą
nam pomagać dwie lub trzy osoby, ubrane w żółte kamizelki.
4.Przygotowaliśmy 60 miejsc modlitewnych. Ograniczenie to wymuszone zostało
koniecznością zachowania bezpiecznej odległości. Zostały one oznaczone
i opatrzone numerami. Do czasu zapełnienia wszystkich dostępnych miejsc
wchodzącym wręczane będą kolejne numerki. Prosimy o zajmowanie miejsc
wskazanych przez porządkowych – w razie potrzeby zwracamy się do osoby
dyżurującej w kościele.
5.W świątyni obowiązują oznaczone przejścia do miejsc i droga wychodzenia
z kościoła. Prosimy, aby dostosować się zarówno do niebieskich znaków
kierunkowych, jak i instrukcji porządkowych.
6.Prosimy pamiętać, iż poza główną nawą kościoła i kaplicą Matki Bożej, nie ma
dostępu do innych pomieszczeń. Uwaga: w tym czasie nie ma dostępu do toalet ani
wody bieżącej!
7.Modlitwa osobista powinna odbywać się w ciszy i skupieniu. Na ołtarzu wystawiony
będzie Pan Jezus w monstrancji - prosimy jednak, by nie czekać na moment
błogosławieństwa, gdyż o 21:00 świątynia będzie zamykana i dopiero po tym
nastąpi repozycja Najśw. Sakramentu.
8.Osoby przychodzące na adorację nie muszą używać masek, ale jeżeli chcą z nich
korzystać, wcześniej muszą się w nie zaopatrzyć we własnym zakresie. Jesteśmy
natomiast zobligowani do odkażenia dłoni żelem dezynfekującym przy wejściu i przy
wyjściu ze świątyni (żel zabezpiecza parafia).
9.Dla bezpieczeństwa wszystkie modlitewniki i śpiewniki zostały usunięte. Nie można
dotykać figur ani całować obrazów, krzyża czy relikwii świętych. Ze stolików można
zabrać jedynie biuletyn lub Żyć Ewangelią.
10. W przypadku dużej ilości osób przybywających na osobistą modlitwę i skrócić
swoją modlitwę, aby – zwalniając swoje miejsce - dać możliwość innym.
11. Osoby mieszkające razem (rodzina, małżonkowie, rodzice z dzieckiem, itp.)
traktowane są jako jedna osoba. Prosimy trzymać się razem. Szczególną troskę
należy poświęcić dziecku – jeżeli ktoś planuje je zabrać ze sobą. Nie powinno
biegać lub dotykać przedmiotów znajdujących się poza wyznaczonym miejscem
12. Osoby niepełnosprawne ruchowo lub jeżdżące na wózkach albo posługujące się
balkonikami proszone są o wejście przez rampę (osoba porządkowa dyżurująca
wewnątrz świątyni wskaże wam specjalne miejsce, wyznaczone dla tych osób).
13. W modlitwie nie mogą brać udziału osoby z podwyższoną temperaturą, kaszlem,
oznakami stanu zapalnego, itp.
Prosimy o modlitwę, aby w niedalekiej przyszłości zostało przywrócone prawo do
udziału wiernych w Liturgii i Sakramentach.
------------------

***--------------------

Dziękujemy wszystkim za włączanie się do wspólnego odmawiania żywego
różańca - codziennie po porannej Mszy. Osoby, które chciałby przez telefon

poprowadzić dziesiątek, prosimy o zgłoszenie się przez formularza udostępniony na
stronie Radia BOBOLA (https://radio.bobola.church) lub dzwoniąc pod numer
07525621816. Intencje modlitewne, odczytywane przed Litanią do NSPJ. W dalszym
ciągu zapraszamy do udziału w nabożeństwach, wspólnej modlitwy i adoracjach przez
Internet (https://player.bobola.church) czy radio (https://radio.bobola.church).
Msze św.: odprawiamy je w godzinach: od poniedziałku do piątku o 10:00 i 19:00,
w soboty o 10:00 i 18:00, a w niedzielę o 08:30, 10:00, 12:00 13:00 i 18:00. Zamówione
przez Was intencje mszalne odprawiamy zgodnie z przyjętymi ustaleniami i według
terminarza. Ofiary za msze prosimy wpłacać albo na konto parafialne (sort code 30-9457, No 00619171), albo czekami, wystawianymi na PCM Hammersmith Parish.
W obydwu przypadkach prosimy o dopisek: data i godzina odprawienia Mszy.
Homilia: krótkie rozważanie Słowa Bożego podczas Mszy. Na niedzielnych Mszach
homilię przygotowuje i wygłasza kapłan odprawiający Eucharystię.
Adoracja
Najśw.
Sakramentu:
codzienna
adoracja
online
(https://player.bobola.church): 1) popołudniowa – od poniedziałku do soboty, od
15:00 do Mszy wieczorowej; 2) wieczorowa – po Mszach wieczorowych od
poniedziałku do piątku, do 21:00. 3) sobotnia i niedzielna – od 11:00 - 12:00 i od
14:00 do Mszy wieczorowej.
ZAPISY DO I KOMUNII 2021 – w obecnej sytuacji trudno ustalić okres zapisów.
Przypominamy, że nie było I Komunia z tego roku i choć wyznaczony został kolejny
termin (niedziela, 20 września 2020), nie mamy pewności, czy uda się to zrealizować.
Trwająca nadal kwarantanna utrudnia zarówno planowanie, jak i realizację planów
duszpasterskich. Odraczamy zapisy komunijne do września 2020. Prosimy
o śledzenie kalendarza parafialnego i wiadomości publikowanych w biuletynie.
Prosimy także o modlitwę za dzieci, rodziców, duszpasterzy i całą parafię.
PODZIĘKOWANIA – „Bóg zapłać” za modlitwę i wszelką pomoc! Naszym
Parafianom i Przyjaciołom dziękujemy za hojność i życzliwość Zapraszamy
w środowy wieczór na modlitwę przed obrazem Pani Kozielskiej za
parafię, parafian oraz Ofiarodawców i Dobroczyńców.
Ofiary z niedzieli 07.06.2020:

Wpłaty na GA przez S/O lub D/D
Wpłaty przez P/P lub STRIPE
Wpłaty na rozwój player.bobola.church
Wpłaty z ofiar mszalnych
Cele ewangelizacyjne + Inne

£ 941.04

£ 429.00
£ 92.07
£ 250.00
£ 55.00
£ 114.97

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
14.06.20: 1. Pwt 8, 2-3. 14b-16a W czasie wędrówki do Ziemi Obiecanej Bóg żywił lud
manną; Ps 147B: Kościele święty, chwal swojego Pana; 2. 1 Kor 10, 16-17
Eucharystia jednoczy tych, którzy ją przyjmują; 3. J 6, 51-58 Ciało moje jest prawdziwym
pokarmem, Krew moja jest prawdziwym napojem.
Ks. Br. Gwiazda: Śp. Władysław Kaczmarz (23.05-24.06.2020).

