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Śp. Józefa i Stefan Polit oraz za zmarłych z ich rodzin.
Śp. Józefa Pekela.
O bł. Boże i potrzebne łaski dla Marysi, Zosi i Stefana.
Śp. Gelena Iwanowa - z int. córki.
Śp. Maria Lutkiewicz; śp. Władysław Lutkiewicz; śp. Brunon
Pastuszek oraz zmarli z ich rodzin.
Śp. Kazimiera Rodzeń (20. r. śm.).
Śp. Jan Wronka; śp. Joanna Piątniczka.
Przebłagalna za grzechy Andrzeja i wynagradzająca za
grzechy wynikające z alkoholizmu, z prośbą o pomoc Bożą
i potrzebne łaski dla niego.
W intencji Bogu wiadomej.
Dziękczynna za dar życia Andrzeja z prośbą o opiekę Bożą
nad nim.
Śp. Tomasz (26. r. ur.) - z int. rodziców.
Śp. Leokadia Czajkowska (2. r. śm.); Śp. Albin Czajkowski.i
Śp. Zbigniew Ogrodziński.
Śp. Wanda Sokołowska (34. r. śm.) - z int. córki.
Śp. Stanisława Wanda Kaszycka (6. r. śm.) - z int. syna z żoną.
O powrót do zdrowia i bł. Boże dla Wojciecha Bejnarowicza.
O zdrowie, bł. Boże i łaski dla Krzysztofa i jego rodziny.
Za zmarłych z rodzin Kobylańskich, Dzik-Jurasz i Springer.
O zdrowie, bł. Boże i opiekę MB Kozielskiej dla Anny Wyka z
Krakowa (w dniu imienin) – int. s. Bogny.
Śp. Jan, Julia i Edward; śp. Jan, Jadwiga i Krzysztof
Hryniewicz; za zmarłych z rodziny Piłat.
O bł. Boże i potrzebne łaski dla Dariusza Klimek (40. r. ur.).
O zdrowie, bł. Boże i opiekę MB Kozielskiej dla Anny
Baradziej (z ok. im.) oraz dla całej jej rodziny - z int. s. Bogny.

ks. Witold Kapuściński odprawia za Śp. Józef Gadzała - intencje popogrzebowe.
19.07.20: 1. Mdr 12, 13. 16-19 Dobroć Boga dla ludzi; Ps 86: Panie, Ty jesteś dobry
i łaskawy; 2. Rz 8, 26-27 Duch Święty przychodzi z pomocą naszej słabości; 3. Mt 13,
24-43 Przypowieść o chwaście wśród zboża.

NIEDZIELA
19 LIPCA 2020
11:30, kaplica MB: Różaniec Kół Różańcowych (prowadzi Róża III).
WTOREK
21 LIPCA 2020
20:00, salka (Basement, 18 Greenside Road, W12): Spotkanie polskiej grupy AA.
ŚRODA
15 LIPCA 2020
20:00, kaplica MB: Nabożeństwo do Matki Bożej Kozielskiej.
CZWARTEK
16 LIPCA 2020
19:30-21:00, kaplica MB: Indywidualna adoracja Najśw. Sakramentu.
NIEDZIELA
19 LIPCA 2020
11:30, kaplica MB: Różaniec Kół Różańcowych (prowadzi Róża IV).
JUBILEUSZ 50. KAPŁAŃTWA – witamy w naszej wspólnocie parafialnej ks. Prał.
Bronisława Gwiazdę. Pozostanie z nami do września. Przy tej okazji składamy spóźnione
– ale nie mniej szczere – życzenia wszelkich łask Bożych i opieki Matki Bożej Kozielskiej
z okazji roku jubileuszowego 50-Lecia Święceń Kapłańskich. Miały one miejsce 14
czerwca 1970 w Płońsku (diecezja płocka). Już dziś w imieniu dostojnego Jubilata
zapraszamy na mszę św. Jubileuszową w niedzielę 8 Sierpnia o 12:00.
OTWARCIE KOŚCIOŁÓW – zachęcamy do udziału w porannych i wieczorowych
Mszach Św. (również online) i „żywego różańca”, odmawianego od poniedziałku do
soboty po porannej Mszy Św. Wracamy również do czasu sprzed pandemii
i zapraszamy do zapoznania się z grafikiem nabożeństw w czasie wakacji.
ZASADY UCZESTNISTWA:
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 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 trzech woluntariuszy, ubranych w żółte kamizelki
z oznaczeniem „AB”. Przy tej okazji dziękujemy osobom, którym zawdzięczamy
otwarcie świątyni w tym tygodniu: Piotrek B., Marysia Cz., Paweł D., Beata D., Asia
D., Aga F., Basia J., Krysia K., Marysia K., Bożena K., Marta K., Magda Kr., Marta
M., Andrzej M., Rafał R., Marzena R., Agata S., Aga W., Bożena W., Ewa W.
3.Do dyspozycji mamy 100 miejsc modlitewnych - ograniczenie to wymuszone zostało
koniecznością zachowania tzw. „bezpiecznej odległości”. Prosimy zwracać uwagę na
oznaczenia. Dla rodziców z małymi dziećmi wyznaczona została sala św. Józefa.
4.Rodzice, którzy planują zabrać ze sobą małe dziecko (lub wiele dzieci, do 12 roku
życia), 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.

5.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.
6.Przed wejściem do kościoła i przy wyjściu z niego należy zdezynfekować dłonie
żelem z wysoką zawartością alkoholu (zabezpiecza go parafia).
7.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”.
8.Przy ołtarzu mogą posługiwać tylko ci, którzy są niezbędni (celebrans, lektor,
zakrystianin). Posługujący powinni nosić rękawiczki jednorazowe i zachować
dystans społeczny.
9.Zwolnieni jesteśmy z Modlitwy Wiernych. Ponadto msze będą recytowanie (bez
muzyki i śpiewów).
10. Nadal jedyną formą Komunii Św. jest przyjęcie Jej 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”. Tak samo czyni z Krwią Pańską. Komunia udzielana jest
w ciszy. Kiedy wierni zbliżają się do kapłana, wyciągają dłonie skierowane ku górze,
lewa dłoń nad prawą. Prawa ręka przenosi Ciało Pana do ust. Wszystko dzieje się
w pozycji stojącej i statycznej przed szafarzem. Cisza ma podkreślać adoracyjny
charakter tej części Mszy Św. W miejscu, w którym rozdawana jest Komunia,
umieszczona została bariera fizyczna (dla zachowania odpowiedniego dystansu).
13. Po zakończonej Mszy Św. ławki, rzeczy używane, klamki są dezynfekowane.
Oznacza to, że wejście do świątyni będzie możliwe najwcześniej na 30 min przed Mszą.
14. Nie ma dostępu do toalet!
15. Koszyki na tace umieszczone zostały przy wejściu i wyjściu z kościoła. Zgodnie z
instrukcjami kolekta zabezpieczana jest w plastikowe torby, w których przebywa
przez 72 godziny. Kolektorzy zobowiązani zostali do używania rękawiczek
i wietrzenia pomieszczeń do sumowania kolekt.
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.
CHRZTY - wytyczne Rządu i Episkopatu Anglii i Walii dopuszczają udzielanie
Sakramentu Chrztu. Towarzyszyć temu powinny ogólne wytyczne: 2-metrowy
dystans społeczny (chodzi o ograniczenie ryzyka zakażenia), noszenie maski,
ograniczenie liczby uczestników do 30 osób, celebrowanie obrzędu poza mszą,
skrócenia ceremonii i dezynfekcję dłoni przed i po wejściu do kościoła. W jednym
czasie można ochrzcić tylko jedno dziecko. Do chrztu może je trzymać tylko jedno
z rodziców. Inni członkowie rodziny powinni zachować dystans społeczny.
ŚLUBY - wytyczne Rządu i Episkopatu Anglii i Walii dopuszczają udzielanie
Sakramentu Małżeństwa. Tu również obowiązują zasady dystansu społecznego,
skróconej ceremonii (bez mszy) i dezynfekcji dłoni.

SPOWIEDŹ – codziennie od poniedziałku do soboty, na 30 min przed każdą mszą.
Prosimy nie odkładać jej na niedziele i nieznaną sobie przyszłość. W kolejce
zachowujemy dystans i używamy żelu dezynfekującego przy wejściu do kościoła.
POGRZEBY - wytyczne Rządu i Episkopatu Anglii i Walii dopuszczają także
możliwość odprawiania pogrzebów. W tym przypadku maksymalna ilość
uczestników to 30 osób (włączając w to kapłana i obsługę kościoła). Msza musi być
recytowana a obrzędy skrócone do koniecznych formuł. Obowiązkowo po ceremonii
należy zdezynfekować kościół. Uczestnicy ceremonii zobowiązani zostali do
używania masek i dezynfekcji dłoni przy wejściu i wyjściu z kościoła. Tu również
obowiązują zasady dystansu społecznego, skróconej ceremonii (bez mszy)
i dezynfekcji dłoni.
KOLUMBARIUM – serdeczny apel do osób odwiedzających swoich bliskich
w przykościelnym kolumbarium: przynosimy do niego tylko tyle, ile możemy stąd
zabrać ze sobą. Okazałe bukiety, lampiony i inne oznaki tęsknoty i pamięci,
tygodniami żółkną i ostatecznie lądują w kubłach, których utrzymanie robi się
coraz bardziej kosztowne. Prosimy, by zabierać ze sobą wyschnięte kwiaty,
wypalone lampki i inne rzeczy w dniu, w którym wymieniamy je na świeże.
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. Dziękujemy
nowej ekipie florystek za dbanie o kwiaty przy ołtarzach. Zapraszamy
w środowy wieczór na modlitwę przed obrazem Pani Kozielskiej za
parafię, parafian oraz Ofiarodawców i Dobroczyńców.
Ofiary z niedzieli 12.07.2020:

£ 1 852.6

Wpłaty na GA (w kopertach)
£ 1 092.95
Wpłaty na GA przez S/O lub D/D
£ 134.00
Taca niedzielna i ofiary na kościół
£ 576.40
Wpłaty na rozwój player.bobola.church
£ 29.25
Wpłaty z ofiar mszalnych
£ 20.00
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
Duszpasterze: ks. Marek Reczek, proboszcz.
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

