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08:30 O bł. Boże i potrzebne łaski dla wnucząt.
10:00 Śp. Anna Słowińska – z int. córki Grażyny z dziećmi.
12:00 Śp. Jacek, Antonina i Kazimierz.

NIEDZIELA

XIX Niedziela
Zw.

XVIII NIEDZIELA ZW.

18:00

O bł. Boże i potrzebne łaski oraz opiekę MB Kozielskiej dla
Roberta i Sabiny (z ok. 2. r. śl.).
Śp. Grzegorz Spiechowicz (r. śm.) - z int. żony z dziećmi.
O potrzebne łaski dla wypełnienia woli Bożej, uwolnienie od
zła i bł. Boże dla Małgorzaty Pakuły i jej mamy Krystyny.
O bł. Boże i potrzebne łaski dla Pawła (z ok. ur.).
O bł. Boże, dary Ducha Św. i opiekę MB Kozielskiej dla ks.
Marka (z ok. wsp. św. Jana Vianeya, patrona proboszczów).
Śp. Marek Dadlez ( 2. r. śm).
O bł. Boże i opiekę MB dla Marty, Magdy, Renaty, Michała
i ich rodziców.
O bł. Boże dla Ryszarda i rodziny.
Śp. ks. Prałat Hipolit Hryciuk, Śp. Halina Iwaneczko.
O świętość, dary Ducha Św., bł. Boże i opiekę MB Kozielskiej
dla kapłanów oraz o nowe powołania z naszej parafii.
Śp. Marian Śniegocki (r. ur.); zmarłych rodziców, oraz
zmarłych z rodzin Święckich, Stanisławskich, Palner i Klark.
Wynagradzająca za grzechy przeciwko NSPJ –
z int. Rodziny Fatimskiej.
Śp. Magdalena Kontek.
Śp. Elżbieta Larch (2. r. śm.).
Śp. Helena Kołodziej.
Śp. Zula Ula Summer (3. r. śm.).
1. Dziękczynna z prośbą o bł. Boże dla ks. prał. Bronisława
Gwiazdy (z ok. 50 r. święceń kapłańskich).
2. Dziękczynna z prośbą o Boże bł. dla Ewy, Marka, Joasi,
Jamesa z dziećmi (z ok. r. śl.).
O bł. Boże, szczęśliwą operację i powrót do zdrowia dla Zofii.
O bł. Boże, zdrowie i opiekę Matki Bożej Kozielskiej dla
Łukasza (z ok. r. ur.) - z int. mamy.

ks. Witold Kapuściński odprawia za Śp. Józef Gadzała – int. popogrzebowe.

NIEDZIELA
02 SIERPNIA 2020 – I Niedziela Miesiąca
11:30, kaplica MB: Różaniec Kół Różańcowych (prowadzi Róża I).
19:00, kościół: Wspólna modlitwa różańcowa z Różami św. Jana Pawła II i św. Kazimierza.
WTOREK
04 SIERPNIA 2020
19:30, kościół: Nabożeństwo ku czci św. Andrzeja Boboli.
20:00, salka (Basement, 18 Greenside Road, W12): Spotkanie polskiej grupy AA.
ŚRODA
05 SIERPNIA 2020
20:00, kaplica MB: Nabożeństwo do Matki Bożej Kozielskiej.
CZWARTEK
06 SIERPNIA 2020 - I Czwartek Miesiąca
19:30-21:00, kaplica MB: Indywidualna adoracja Najśw. Sakramentu.
PIATEK
07 SIERPNIA 2020 - I Piątek Miesiąca
19:30, kościół: Nabożeństwo ku czci NSPJ.
NIEDZIELA
09 SIERPNIA 2020
11:30, kaplica MB: Różaniec Kół Różańcowych (prowadzi Róża I).
12:00, kościół: Obchody Jubileuszu 50-Lecia Kapłaństwa ks. Bronisława Gwiazdy.
NOWENNA DO MATKI EMIGRANTÓW – MB Kozielska od początku inspiruje
pokolenia Polaków. Szczególnie bliska jest tym na emigracji, żyjącym daleko od
Ojczyzny lub urodzonym daleko poza Nią, żyjącym w dwóch Ojczyznach.
Pragniemy wyrazić jej wdzięczność za wieloletnią opiekę i orędownictwo u Boga,
dlatego zapraszamy do włączenia się do modlitwy. Chcemy obwołać Ją Matka
Polskich Emigrantów. Nowenna, do której zapraszamy, odmawiana będzie po raz
pierwszy. Gorąco zachęcamy do wspólnej modlitwy nowenną, która rozpocznie się
6 sierpnia (po porannych Mszach) i zakończy tuż przed Uroczystością
Wniebowzięcia NMP (15.08.20). Więcej szczegółów wraz z tekstem nowenny
można znaleźć na stronie Radia BOBOLA albo stronie Palyer’a.
JUBILEUSZ 50. KAPŁAŃTWA – obecny wśród nas ks. prał. Bronisław Gwiazda
14 czerwca br świętował jubileusz 50-Lecia Święceń Kapłańskich. Dostojnemu
jubilatowi składamy – lekko spóźnione, ale nie mniej szczere – życzenia
wszelkich łask Bożych i opieki Matki Bożej Kozielskiej z okazji złotego jubileuszu.
Święcenia kapłańskie przyjął w 1970, w Płońsku (diecezja płocka). Zapraszamy
na mszę św. Jubileuszową w niedzielę, 9 Sierpnia o 12:00.
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.
OTWARCIE KOŚCIOŁÓW – poniżej zasady uczestnictwa:
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, 14:00 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: Piotr B., Beata D., Paweł D., Asia D., Agnieszka
F., Daniel G., Krzysztof J., Krystyna K., Marta K., Magda Kr., Marta M., Agnieszka
P., Rafał R., Iza Sz., Maria Sz., Agnieszka W., Bożena W., Grzesiek Ż.
3.Rodzice, którzy przychodzą z małym dzieckiem lub wieloma dziećmi (od 0 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.
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 należy zdezynfekować dłonie
żelem z wysoką zawartością alkoholu (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.Przy ołtarzu mogą posługiwać tylko ci, którzy są niezbędni (celebrans, lektor,
zakrystianin). Posługujący powinni nosić rękawiczki jednorazowe i zachować
dystans społeczny.
8.Zwolnieni jesteśmy z Modlitwy Wiernych. Ponadto msze będą recytowanie (bez
muzyki i śpiewów).
9.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 – obowiązują 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 możliwość udzielania
ślubów w kościołach. Obowiązują zasady dystansu społecznego, skrócenie rytuału
albo ceremonii bez mszy, ograniczenie ilości osób (do 30!), dezynfekcji dłoni, noszenia
masek podczas obrzędu i dezynfekcja kościoła po ceremonii.
POGRZEBY - 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.
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 26.07.2020:

Wpłaty na GA przez S/O lub D/D
Taca niedzielna i ofiary na kościół

£ 837.90

£ 174.00
£ 663.90

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
02.08.20: 1. Iz 55, 1-3 Pokarm dla biednych; Ps 141: Otwierasz rękę, karmisz
nas do syta; 2. Rz 8, 35. 37-39 Żadne stworzenie nie odłączy nas od miłości Boga;
3. Mt 14, 13-21 Cudowne rozmnożenie chleba.
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

