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XIV NIEDZIELA ZW.

Rok A

2325

Śp. Władysława-Alina Butryn (r. śm.); śp. Stefan, Maria i
Stanisław; śp. Agnieszka i Paweł; za zmarłych z ich rodzin.
Śp. Wacława i Zbigniew Próchniewicz; Śp. Ignacy,
Aleksander oraz za dusze w czyśćcu cierpiące.
Śp. płk Janusz Szymański z żoną Haliną - z int. synowej i wnuka.
Przebłagalna za grzechy z prośbą o miłosierdzie Boże
i pomoc w podjęciu decyzji życiowych dla Grzegorza i Edyty.
Dziękczynna z prośbą o bł. Boże dla ks. Bronisława Gwiazdy
(z okazji 50. r. święceń) - z int. Koła Lektorów.
O bł. Boże, zdrowie, potrzebne łaski oraz uwolnienie od zła
dla Małgorzaty i jej Krystyny, jej mamy.
Śp. Maria i Adam.
O bł. Boże, łaskę nawrócenia i uwolnienie od nałogu
alkoholizmu Tadeusza oraz życie w prawdzie.
Dziękczynna za pomoc Bożą w znalezieniu mieszkania z
prośbą o bł. Boże i opiekę MB Kozielskiej.
Dziękczynna za szczęśliwe rozwiązanie, narodzenie
i ocalenie Kacpra oraz o bł. Boże i zdrowie.
Dziękczynna od rodziny Zbrzyzny za otrzymane łaski.
O bł. Boże i opiekę MB Kozielskiej dla rodziny Liszkiewicz.
Śp. Roman Wróbel.
Śp. Zenon Pawlak.
Śp. Igor, Natalia, Meron, Roman, Wolodymyr i Kornel; za
wszystkich poległych, broniących niepodległości Ukrainy
przed rosyjską agresją.
Śp. Ignacy, Bronisława, Jan, Leokadia Grzyb.
O bł. Boże i opiekę Matki Bożej Kozielskiej.

Na mocy dekretu Rektora PCM, ks. Aleksander od 6 lipca 2020 r. mianowany został
wikariuszem parafii pw. Chrystusa Króla na PCM Balham. Życząc opieki Matki
Bożej Kozielskiej, dziękujemy Mu za pracę i posługę duszpasterską. W modlitwie
będziemy prosić o błogosławieństwa Boże i pomyślności w nowej parafii.
28.06.20: 1. Za 9, 9-10 Król pokoju; Ps 145: Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu; 2.
Rz 8, 9. 11-13 Jeżeli będziecie uśmiercać popędy ciała, będziecie żyli; 3. Mt 11, 25-30 Jezus
cichy i pokornego serca.

12-VI-2020

XV Niedziela
Zw.

NIEDZIELA

08:30 Śp. Jadwiga Krzywochlawy.
10:00 O bł. Boże i opiekę MB Kozielskiej dla Izabelli (9. r. ur.).

Śp. Jan Siemaszko; śp. Jan i Julia Iczkiewicz; śp. Danuta
Wiśniewska; śp. Stefan i Stanisława Trepak; śp. Janina
12:00
Starzyk; śp. Zofia Adamska; za zmarłych z rodzin
Siemaszko, Iczkiewicz, Pryglów i Boderów.
Dziękczynna z prośbą o bł. Boże i opiekę MB Kozielskiej
13:30 dla Małgorzaty i Edwarda Golińskich (30. r. śl.) oraz ich
dzieci, Joanny i Bartłomieja.
O bł. Boże dla dzieci, kadry nauczycielskiej i rodziców
18:00
Szkoły Przedmiotów Ojczystych im. Mikołaja Reja.

NIEDZIELA –
05 LIPCA 2020
Otwarc ie kośc ioła do fizycznego udziału we Msz y Św.
08:30, 10:00, 12:00, 13:30 (zmiana) i 18:00, kościół: godziny Mszy Św.
PONIEDZIAEK
06 LIPCA 2020
10:00, kościół: Msza poranna + cząstka Różańca (ONLINE).
WTOREK
07 LIPCA 2020
20:00, salka (Basement, 18 Greenside Road, W12): Spotkanie polskiej grupy AA.
ŚRODA
08 LIPCA 2020
20:00, kaplica MB: Nabożeństwo do Matki Bożej Kozielskiej.
20:00, kawiarnia: Spotkanie chóru parafialnego.
CZWARTEK
09 LIPCA 2020
19:30-21:00, kaplica MB: Indywidualna adoracja Najśw. Sakramentu.
PIĄTEK
10 LIPCA 2020
10:30, kaplica Mił.B: Koronka do Miłosierdzia Bożego.
20:00-21:30, kaplica MB: Modlitwa za rodziny (prowadzi: Family Player).
20:00, kawiarnia: Spotkanie Grup Wielbienia.
SOBOTA
11 LIPCA 2020
07:30, kościół: Msza Scholi ŚWIATŁO na zakończenie roku.
19:00, kaplica MB: Nabożeństwo Fatimskie (przeniesione z I Soboty Miesiąca).
NIEDZIELA
12 LIPCA 2020
11:30, kaplica MB: Różaniec Kół Różańcowych (prowadzi Róża I).

OTWARCIE KOŚCIOŁÓW – drodzy parafianie, za nami trzeci i ostatni zarazem
tydzień otwarcia kościołów na tzw. „prywatną modlitwę”. Dziękujemy woluntariuszom,
którzy podjęli się funkcji porządkowych: Jarek A., Basia B., Piotrek B., Marysia Cz.,
Asia D., Beata D., Paweł D., Remigiusz F., Agnieszka F., Wojtek G., Basia J.,
Marysia K., Krystyna K., Krzysiek K., Jurek K., Marta M., Andrzej M., Agnieszka P.,
Marzena R., Agata S., Andrzej S., Ewa W., Agnieszka W., Magda W., Bożena W.
Od dzisiejszej niedzieli zachęcamy do udziału w porannych i wieczorowych
Mszach Św. (również online). Od poniedziałku do soboty po porannej Mszy

odmawiany będzie „żywy różaniec”. Pozostałe nabożeństwa (Koronka do Bożego
Miłosierdzia i codzienna adoracja oraz apel maryjny) nie będą już odprawiane.
Wracamy do czasu sprzed pandemii i zapraszamy do zapoznania się z grafikiem
nabożeństw w czasie wakacji.
Poniżej zamieszczamy najważniejsze informacje odnośnie uczestnictwa we
Mszach Św. prosimy o zapoznanie się z nimi anim wejdziecie do kościoła:
1.Msze św. w naszym kościele odprawiane będą w normalnym porządku, czyli od
poniedziałku do piątku o 10:00 i 19:00, w soboty o 10:00 i 18:00, a w niedziele
o 8:30, 10:00, 12:00, 13:30 (tu jest zmiana!) i 18:00.
2.Wewnątrz świątyni obowiązuje „one-way system”. Wchodzimy wejściem głównym,
a wychodzimy przez „sklepik”. Prosimy, aby kierować się oznaczeniami (białe
strzałki na niebieskim tle) i stosować się do instrukcji porządkowych – na każdej
Mszy będzie nam pomagać dwóch lub trzech woluntariuszy, ubrani będą w żółte
kamizelki z oznaczeniem „AB”.
3.Przygotowaliśmy 100 miejsc modlitewnych. Ograniczenie to wymuszone zostało
koniecznością zachowania tzw. „bezpiecznej odległości”. Miejsca zostały odpowiednio
oznaczone. Prosimy o ich zajmowanie zgodnie ze wskazaniami porządkowych.
Używać będziemy ławek w nawie głównej i kaplicy Matki Bożej. Dla rodziców z
małymi dziećmi wyznaczona została sala św. Józefa. Uwaga: w tym czasie nie ma
dostępu do toalet.
4.Na Mszę zabieramy maskę ochronną na twarz (w maski zaopatrujemy się we
własnym zakresie). W przypadku małej ilości wiernych i zachowaniu 2 m odstępu
pomiędzy uczestnikami, maski nie myszą być używane.
5.Przed wejściem do kościoła i przy wyjściu z niego musimy dłonie zdezynfekować,
używając do tego żelu (zabezpiecza go parafia).
6.Nie można dotykać figur, całować obrazów, krzyża przy wejściu, relikwii świętych czy
używać poświęconej wody. Ze stolików można zabrać jedynie „Wiadomości
Parafialne” i „Żyć Ewangelią”.
7.Drodzy rodzice, jeżeli planujecie zabrać ze sobą dziecko, prosimy o przejście do sali
św. Józefa i uczestniczenie we Mszy wraz z dzieckiem w tamtym pomieszczeniu.
Gorący apel o poświęcenie dziecku większej uwagi i zatroszczenie się, by nie biegało i
nie dotykało przedmiotów znajdujących się poza wyznaczonym miejscem.
8.Przy ołtarzu mogą posługiwać tylko ci, którzy są niezbędni (celebrans, lektor,
zakrystianin). Posługujący powinni nosić rękawiczki jednorazowe i zachować
dystans społeczny.
9.Nie ma zgody na koncelebrę. Zwolnieni jesteśmy z Modlitwy Wiernych.
10. Msze św. będą recytowanie (bez muzyki i śpiewów)
11. Komunia Św. udzielana będzie tylko na rękę. Osoby, które nie godzą się na tą
formę, proszone są o przyjmowanie Komunii duchowej. Instrukcja komunijna: po
modlitwie „Panie, nie jestem godzien…”, kapłan ukazuje Hostię i zapowiada
wiernym obecność Jezusa mówiąc „Ciało Chrystusa”. Wierni odpowiadają „Amen”.
Komunia musi być udzielana w ciszy i tylko na rękę. Tak samo czyni z Krwią Pańską.
Kiedy wierni zbliżają się do .kapłana, wyciągają dłonie skierowane ku górze, prawa
pod lewą, po czym prawą przenoszą Ciało Pana do ust i udają się do ławek. Kapłan

rozdaje Ciało Pańskie w ciszy, bez dialogu między szafarzem a komunikującym.
13. W miejscu, w którym ma być rozdawana Komunia, należy umieścić barierę fizyczną
dla zachowania odpowiedniego dystansu
14. Po zakończonej Mszy Św. ławki, klamki i rzeczy używane muszą być
zdezynfekowane zanim zajmą je wierni, którzy przyszli na kolejną Eucharystię.
Oznacza to, że wejście do świątyni będzie możliwe najwcześniej na 30 min przed Mszą.
15. Koszyki na tace powinny być umieszczane przy wejściach i wyjściach z kościoła.
Kolekta ma być zabezpieczona w plastikowych torbach przez 72 godziny przed
liczeniem. Kolektorzy powinni nosić rękawiczki, a pomieszczenia do liczenia
datków powinny być dobrze przewietrzone i oczyszczone.
16. 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).
17. W dalszym ciągu w modlitwie nie mogą brać udziału osoby z podwyższoną
temperaturą, kaszlem, oznakami stanu zapalnego, itp.
SPOWIEDŹ – codziennie od poniedziałku do soboty, na 30 min przed każdą Mszą
Św. Prosimy pamiętać o zachowaniu dystansu w kolejce i żelu dezynfekującym przy
wejściu do kościoła.
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 28.06.2020:

Wpłaty na GA przez S/O lub D/D
Wpłaty na rozwój player.bobola.church
Wpłaty z ofiar mszalnych
Taca niedzielna
Wpłaty przez STRIPE

£ 795.32

£ 316.00
£ 15.00
£175.00
£270.00
£ 19.32

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
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

