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

WIADOMOŚCI PARAFIALNE
21 CZERWIEC 2020
21-VI-2020
XII
NIEDZILELA
Zw.

12:00
13:00

22-VI-2020

10:00

Poniedziałek

19:00

23-VI-2020

10:00

Wtorek

19:00

24-VI-2020
Środa

10:00
19:00

25-VI-2020

10:00

Czwartek

19:00

26-VI-2020
Piątek
27-VI-2020

10:00
19:00
10:00

Sobota

18:00

28-VI-2020

08:30
10:00
12:00
13:00

NIEDZILELA

Rok A

2323

08:30 Śp. Stanisław Dzik-Jurasza.
10:00 Dziękczynno-błagalna za Mikołaja (z ok. 9. r. ur.).

18:00

Uroczystość
Św. Piotra
i Pawła

XII TYDZIEŃ ZWYŁY

18:00

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 św. Jana Pawła II i ich rodzin.
O bł. Boże, opiekę MB Kozielskiej dla Ewy Więcko, Haliny
Piera, Elżbiety Zwarysiewicz - z int. Grupy Wielbienia.
Śp. Franciszek Niwczyk (31. r. śm.).
Śp. Szoma Piotr (34. r. śm.); śp. Szoma Władysław i zmarli
z rodziny Szoma.
Śp. Płk Jerzy Zimnoch i jego żona, Wiktoria oraz za
zmarłych przyjaciół.
O bł. Boże i opiekę MB Kozielskiej dla nowonarodzonego
Franka i jego rodziców.
O bł. Boże dla Janiny (z ok. im.) i o łaskę zdrowia dla Teodora.
Śp. Jan Norbert Łątka (r. śm.).
Śp. Jan Janota-Bzowski (z ok. im. i ur.); za poległych
Karpatczyków.
O bł. Boże i opiekę MB Kozielskiej dla laury (3. r. ur.)
oraz Karoliny i Rafała (r. śl.).
Śp. Władysław Kusy.
Śp. Michael Francis O'Connor.
Dziękczynna z prośbą o bł. Boże i opiekę MB Kozielskiej.
O bł., zdrowie, dary Ducha św. i opiekę MB Kozielskiej dla
ks. Marka (r. ur.).
Śp. Emilia i Aleksander Kowalscy; śp. Maria i Jerzy Kowalscy.
Dziękczynna z prośbą o bł. Boże dla Zuzi i Bartka (45. r. śl.).
Za wstawiennictwem MB Kozielskiej-Zwycięskiej, prosząc
o dary Ducha Św., bł. i zdrowie dla Agnieszki (r. ur.) oraz za
przyjaciół i dobrodziejów.
O bł., zdrowie i łaski dla Teresy i Stanisława Obrzut.
Dziękczynna z prośbą o bł. Boże i opiekę MB
Kozielskiej dla Izabeli i Andrzeja (25. r. śl.).

Ks. Br. Gwiazda: Śp. Władysław Kaczmarz (23.05-24.06.2020).

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 –
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).
15:30-17:30, kościół: Otwarcie kościoła na prywatną modlitwę.
18:00-19:00, kościół: Msza św. i nabożeństwo czerwcowe.
PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK
22-26 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
27 CZERWCA 2020
10:00, kościół: Msza poranna + cząstka Różańca (ONLINE).
15:00-18:00 Koronka do Miłosierdzia B. i wystawienia Najśw. Sakramentu (ONLINE).
15:30-17:30, kościół: Otwarcie kościoła na prywatną modlitwę.
18:00-19:00, kościół: Msza św. i nabożeństwo czerwcowe
NIEDZIELA –
28 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).
15:30-17:30, kościół: Otwarcie kościoła na prywatną modlitwę.
18:00-19:00, kościół: Msza św. i nabożeństwo czerwcowe.

OTWARCIE KOŚCIOŁÓW – drodzy parafianie, za nami pierwszy tydzień
otwarcia kościołów na tzw. „prywatną modlitwę”. Od poniedziałku do piątku
odwiedziło nasz kościół ponad 140 osób. Dziękujemy osobom, które podjęły się
funkcji porządkowych: Agata S., Halina N., Krzysztof K., Bożena W., Barbara B.,
Joanna D., Marta M., Krystyna K., Jarosław A., Andrzej S., Barbara J., Wojciech
G., Ewa W., Jerzy K. i Andrzej M. Dziękujemy również Remigiuszowi, który wziął
na siebie organizacyjne sprawy oraz Agnieszce, która zadbała o nalepki,
oznaczniki, taśmy i realizację zaleceń sanitarnych. Zapał jaki towarzyszył
zarówno modlitwie, jak i przygotowaniom można było porównać do promyka
nadziei, że sytuacja zaczyna się normalizować. I chociaż nie ma jeszcze zgody
na uczestniczenie we Mszy św. czy w nabożeństwach, bądź innej formie
modlitwy grupowej, cierpliwie czekamy nadal. Wypatrujemy informacji
o możliwości spowiedzi czy przyjmowania Komunii Św. i zniesienie innych
ograniczeń, odnoszących się do praktykowania naszej wiary.
Doświadczenie tego tygodnia potwierdziło trafny dobór godzin na prywatna modlitwę.
Ze względu na to, że większość naszych parafian pracuje do wieczora, w drugim
tygodniu otwarcia kościoła, zapraszamy do prywatnej modlitwy od poniedziałku do
piątku, w godz. od 20:00-21:00 (tu bez zmian), a w sobotę i niedzielę od 15:30-17:30 (tu
jest zmiana). Warto wspomnieć, że zmiana niedzielnych godzin otwarcia wchodzi już
od jutra! Oznacza to, że od jutra (niedziela, 21. Czerwca) nie będzie wieczornej adoracji

po nabożeństwie, gdyż czas na prywatną modlitwę przeniesiony został na 15:30-17:30.
Z dużym uproszczeniem zamieszczamy poniżej najistotniejsze zalecenia „Instrukcja

o otwarciu katolickich kościołów na indywidualną modlitwę”:
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. Po zakończeniu wyznaczonych godzin świątynia
będzie zamykana i dopiero wówczas nastąpi repozycja Najśw. Sakramentu.
8.Osoby przychodzące na adorację nie muszą używać masek, ale jeżeli chcą z nich
korzystać (uwaga: prosimy się w nie zaopatrzyć we własnym zakresie). Przed
wejściem do kościoła i przy wyjściu z niego musimy użyć żelu dezynfekującego (żel
zabezpiecza parafia).
9.Nie można dotykać figur ani całować obrazów, krzyża czy relikwii świętych. Również
dla waszego bezpieczeństwa usunięte zostały modlitewniki i śpiewniki. Ze stolików
można zabrać jedynie Wiadomości Parafialne i Żyć Ewangelią.
10. Osoby mieszkające razem (rodzina, małżonkowie, rodzice z dzieckiem, itp.)
traktowane są jako jedna osoba. Prosimy trzymać się razem. W przypadku większej
ilości osób w rodzinie, bierzemy przy wejściu dwa numerki.
11. Jeżeli rodzic planuje zabrać ze sobą dziecko, prosimy, by poświęcić mu większą
uwagę, by nie biegało i nie dotykało 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 wyznaczone miejsce).
13. W przypadku dużej ilości osób przybywających na osobistą modlitwę prosimy, by
skrócić swoją tak, aby – zwalniając swoje miejsce - dać możliwość innym.
14. 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.
Osoby, które chciałby poprowadzić dziesiątek przez telefon, zgłaszają się przez
formularz udostępniony na stronie Radia BOBOLA (https://radio.bobola.church) lub
dzwoniąc pod numer 07525621816. Intencje modlitewne, odczytywane przed Litanią
do NSPJ prosimy przesyłać jw. Zapraszamy do udziału w nabożeństwach, wspólnych
modlitwach i adoracjach transmitowanych przez Internet (https://player.bobola.church)
lub Radio BOBOLA (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. Ofiary za
msze prosimy wpłacać na konto parafialne (szczegóły w ramce poniżej), albo czekami,
wystawianymi na PCM Hammersmith Parish. Prosimy o dopisek: [data] i [godzina Mszy].
Homilia: krótkie rozważanie Słowa Bożego podczas Mszy. Na niedzielnych Mszach
homilię przygotowuje i wygłasza kapłan odprawiający Eucharystię.
Codzienna adoracja Najśw. Sakramentu: 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 – od 15:00-18:00; 4) niedzielna – 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 14.06.2020:

Wpłaty na GA przez S/O lub D/D
Wpłaty na GA przez cash & check’s
Wpłaty na rozwój player.bobola.church
Wpłaty z ofiar mszalnych
Cele ewangelizacyjne + Inne

£ 1510.00

£ 305.00
£ 700.00
£ 110.00
£ 215.00
£ 180.00

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. Jr 20, 10-13 Pan czuwa nad sprawiedliwym; Ps 69: W Twojej dobroci
wysłuchaj mnie, Panie; 2. Rz 5, 12-15 Adam jest typem Chrystusa; 3. Mt 10, 26-33 Nie
bójcie się tych, którzy zabijają ciało.
Duszpasterze: ks. Marek Reczek, proboszcz; ks. Aleksander Dasik, 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

