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Śp. Iwona, Bronisława, Maciej Gaca; Śp Ola i Wasyl
Kuzyszyn oraz zmarłych z ich rodzin.
W intencji Związku Lotników Polskich w Wielkiej Brytanii.
Śp. Stefania i Aleksander Jakubowscy (26. r. śm.)
oraz za wszystkich zmarłych z rodziny.
O bł. Boże i opiekę MB Kozielskiej dla ks. Marka.
O świętość, dary Ducha Świętego o bł. Boże oraz
opiekę MB Kozielskiej dla Adasia (1. r. chrztu).
O łaskę nieba dla dusz w czyśćcu cierpiących.
Śp. Andrzej Majzner.
Śp. Krystyna Zapaśnik (9. r. śm.).
Śp. Agnieszka Zmyślona.
Śp. Bogumiła Szymanowska (r. śm.) - z int. córki z rodziną.
Śp. Maciej Zygmunt Ścibor Ostoja-Kotkowski.
Śp. Barbara i Bernard Olszanowscy.
Śp. Krystyna Jadwiga Bryniarska – pochowanie prochów.
Śp. Krzysztof.
Śp. Wiktor i Anna Boruwscy oraz zmarłych z rodziny
Szwaglis.
O odnowę w Duchu Św. i opiekę MB Kozielskiej dla
Remigiusza Trzeciaka i jego rodziny.
O bł. Boże i opiekę MB Kozielskiej dla Hani, jej
rodziców i brata (w dniu chrztu).
Dziękczynno-błagalna dla Tomka. (z okazji urodzin).
O bł. Boże i potrzebne łaski dla członków Koła
Lektorów na rozpoczęcie nowego roku
duszpasterskiego.
Śp. Rodzice Stefania i Aleksander Jakubowscy; Śp
Elizabeth i Ernest Richardson oraz za zmarłych z rodzin.

06.09.20: 1. Ez 33, 7-9 Obowiązek upominania; Ps 95: Słysząc głos Pana, serc
nie zatwardzajcie; 2. Rz 13, 8-10 Miłość jest wypełnieniem Prawa; 3. Mt 18, 1520 Braterskie upomnienie.

NIEDZIELA
06 WRZEŚNIA 2020 – I Niedziela M-ca
11:30, kaplica MB: Różaniec Kół Różańcowych (prowadzi Róża I).
13:00, kościół: Zmiana tajemnic różańcowych.
12:00, kościół: Msza w int: Związku Lotników Polskich w Wielkiej Brytanii.
PONIEDZIAŁEK
07 WRZEŚNIA 2020
20:00, kawiarnia: Spotkanie Grupy OIKUMENE.
20:00, sala św. Józefa: Spotkanie Mężczyzn Św. Józefa.
WTOREK
08 WRZEŚNIA 2020
19:30, kościół: Nabożeństwo ku czci św. Maksymiliana M. Kolbe.
19:00-20:00, kościół: Msza św. i nabożeństwo ku czci św. o. Maksymiliana Kolbe.
20:00, kawiarnia: Spotkanie Koła Lektorów.
20:00, salka (Basement, 18 Greenside Road, W12): Spotkanie polskiej grupy AA.
ŚRODA
09 WRZEŚNIA 2020
20:00, kaplica MB: Nabożeństwo do Matki Bożej Kozielskiej.
CZWARTEK
10 WRZEŚNIA 2020
18:30, kościół: Różaniec za kapłanów i o nowe powołania – również z naszej parafii.
19:30-21:00, kaplica MB: Indywidualna adoracja Najśw. Sakramentu.
PIĄTEK
11 WRZEŚNIA 2020
20:00, kawiarnia: Spotkanie Grupy Wielbienia.
NIEDZIELA
13 WRZEŚNIA 2020
11:30, kaplica MB: Różaniec Kół Różańcowych (prowadzi Róża II).
I KOMUNIA – z powodu pandemii COVID-19 Uroczystość I Komunii Św. w naszej
parafii przeniesiono początkowo na 21 czerwca, a potem na 20 września. Obecna
sytuacja, doniesienia medialne i stan prawny skłaniają do rozwiązania tego
zagadnienia. Biorąc pod uwagę dobro duchowe dzieci, które jeszcze nie były
u I Komunii, proponujemy nowe rozwiązanie. Z całej grupy 34 dzieci, które
pozostały, wyodrębniono trzy mniejsze grupki (11 i 12 osób). Dla nich uroczystość
komunijna odbędzie się w dniach: 19.09, 16:00 (sobota), 20.09, 15:00 (niedziela)
i 26.09, 16:00 (sobota). Obrazki komunijne i książeczki rozdane zostaną
w wyznaczonych terminach, po zakończeniu mszy, gdyż tradycyjny „Biały
Tydzień” nie będzie organizowany.
Nie wiemy jeszcze czy w najbliższym czasie będzie możliwość organizowania
kursu katechetycznego dla potencjalnych kandydatów
na
2021.
Zainteresowanych rodziców prosimy o cierpliwość i modlitwę.
KOŁO LEKTORÓW – członków Koła Lektorów zapraszamy na pierwsze
powakacyjne spotkanie. Odbędzie się ono 15 września, w kawiarni parafialnej, po
Mszy św. wieczorowej. Osoby noszące w sobie pragnienie czytania Pisma św.
podczas mszy również mile widziane na tym spotkaniu. Oczywiście, pamiętamy o
zachowaniu społecznego dystansu i innych procedurach bezpieczeństwa w
ramach COVID-19.
NABOŻEŃSTWA CODZIENNE – przypominamy, że codziennie po Mszy Św.
porannej od poniedziałku do czwartku i w soboty odmawiana jest cząstka
różańca, a w piątku zapraszamy na Koronkę do Bożego Miłosierdzia.
DZIEN SKUPIENIA SM – ruch Spotkań Małżeńskich zaprasza pary małżeńskie

na dzień skupienia! Będzie to spotkanie w formie on-linie na platformie ZOOM,
24.10.2020, godz. 15.00-19.00 (czas PL). Zainteresowanych prosimy o zapisanie
się na to spotkanie u Anety (sekretariat@spotkaniamalzenskie.pl). Ideą ogólną
jest odnowienie drogi duchowej dla każdego z członków SM wg pragnienia
Jezusa, zapisanego w słowa św. Jana ,,Trawicie w miłości Mojej" (J 15,9b).
Kancelaria – sposób działania kancelarii – niestety - nie będzie podobny do tej
sprzed roku. Pandemia COVID-19 zmieniła bardzo wiele. Konieczność zachowania
społecznego dystansu, maski na twarz, żele dezynfekujące dłonie, reorganizacja
godzin i sposobu pracy sprawia, że musimy zmienić zasady funkcjonowania biura
parafialnego. Idealnie byłoby funkcjonować w systemie sprzed pandemii. Jednak jest
to - mamy nadzieję – czasowo niemożliwe. Uwzględniając obecne realia chcemy
zaproponować dewa rozwiązani: 1. Online: email’owy i telefoniczny kontakt z
kancelarią. W tej wersji postaramy się odpowiadać na wszystkie pytania i tematy w
terminie możliwie jak najszybszym. 2. OSOBISTY – pracujemy nad możliwością
rezerwacji czasu i miejsca do fizycznej obecności w kancelarii parafialnej. Oznacza
to, że po rejestracji otrzymuje się termin i godzinę spotkania.
POTRZEBNA POMOC – otwarcie kościoła i możliwość odprawienia Mszy Św.
z udziałem wiernych będzie możliwa tylko wówczas, gdy znajdą się
woluntariusze, pilnujący procedur związanych z COVID-19. W ostatnim czasie
wiele osób wyjechało na wakacje i coraz trudniej pokryć codzienne dyżury.
Zwracamy się do Was, drodzy parafianie, z prośbą o pomoc. Potrzebujemy osób,
które na pół godziny przed mszą, w trakcie jej trwania i po mszy podjęliby się
funkcji stewarda. Swoje zgłoszenia prosimy kierować pod numer 07507069764
(Bożena). Z góry dziękujemy za zrozumienie i współpracę.
OTWARCIE KOŚCIOŁÓW – poniżej zasady uczestnictwa:
1. Każdy z uczestników Mszy św. używa maseczki ochronnej na twarz. Zdejmujemy
jej jedynie podchodząc w procesji do Komunii Św.
2. Wewnątrz świątyni obowiązuje „one-way system”. Wchodzimy zatem wejściem
głównym, a wychodzimy przez „sklepik” - prosimy kierować się oznaczeniami (białe
strzałki na niebieskim tle) i instrukcjami porządkowych – na każdej Mszy będzie nam
pomagać trzech woluntariuszy, ubranych w żółte kamizelki z oznaczeniem „AB”.
Przy tej okazji dziękujemy stewardom, których praca zawdzięczamy możliwość
otwarcia świątyni w ubiegła niedzielę i w ciągu całego tygodnia: Monika, Basia,
Kamil , Monika , Kamil , Jarosław A., Wioletta A., Maria Cz., Beata D., Agnieszka F.,
Daniel G., Basia J., Darek K., Marta K., Krysia K., Magdalena K., Darek K., Krysia K.,
Magdalena K., Krysia K., Marta M., Agnieszka P., Iza Sz., Wanda Sz., Iza Sz.,
Agnieszka W., Olivia Z..
3. Rodzice, przychodzący 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. Apel o poświęcenie dziecku większej uwagi –
lepiej, by nie biegało i nie dotykało różnych przedmiotów.
4. Przed wejściem do kościoła i przy wyjściu z niego należy zdezynfekować dłonie
żelem z wysoką zawartością alkoholu (zabezpiecza go parafia).
5. Ze stolików można zabrać jedynie „Wiadomości Parafialne” i „Żyć Ewangelią”.
6. 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).
7. Po zakończonej Mszy Św. ławki, rzeczy używane, klamki są dezynfekowane.
Oznacza to, że wejście do świątyni będzie możliwe najwcześniej na 30 min przed Mszą.
8. W dalszym ciągu nie ma dostępu do toalet!
9. Koszyki na tace umieszczone zostały przy wejściu i wyjściu z kościoła.
10. 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).
11. W dalszym ciągu w modlitwie nie mogą brać udziału osoby z podwyższoną
temperaturą, kaszlem, oznakami stanu zapalnego, itp.
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.
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 30.08.2020:

Wpłaty na GA (w kopertach)
Wpłaty na GA przez S/O lub D/D
Taca niedzielna i ofiary na kościół
Biuletyn + św. Antoni
Kolumbarium + Inne

£ 1,838.90

£ 795.40
£ 236.00
£ 565.26
£ 197.24
£ 45.00

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. Zygmunt Zapaśnik, 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

