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NIEDZIELA

Rok B

2377

08:30 Śp. Antoni - (39 r. śm.).
10:00 O Bożą opiekę i orędownictwo MB Kozielskiej dla
Ryszarda, Ani i Edwarda (z ok. ur.).
12:00
Śp. Płk Jan Szymański i żona Halina (r. śm.) - z int. synowej i wnuka.
XIV NIEDZIELA
Zw.
Śp. Teresa i Krzysztof Pluta; śp. Helena i zmarli z rodzin:
19:00 Próchniewicz, Pluta, Dobosz, Węgielewski, Stolarczyk oraz
za dusze w czyśćcu cierpiące.
Dziękczynna
z prośbą o bł. Boże i opiekę MB Kozielskiej
10:00
05-VII-2021
dla Radia BOBOLA, prowadzących je i słuchaczy.
PONIEDZIAŁEK 19:00 O bł. Boże, łaski, dary Ducha Świętego i opiekę MB
Kozielskiej dla Marii z ok. ur.
06-VII-2021
10:00 Śp. Władysława i Antoni Socha.
WTOREK
19:00 Śp. ciocia Lucyna - z int. siostrzenicy z mężem.
07-VII-2021
10:00 O zdrowie, bł. Boże, łaski i opiekę MB Kozielskiej dla
Wojciecha i Jego rodziny.
ŚRODA
19:00 Przebłagalna i wynagradzająca za akty wandalizmu
świątyń w Polsce i profanację przedmiotów kultu.
08-VII-2021
10:00 Śp. Maria Siemaszko (10. rocznica śmierci).
CZWARTEK 19:00 O bł. Boże, łaski, zdrowie i opiekę MB Kozielskiej dla Magdaleny
Kicka (z ok. ur.)- z int. męża i córek.
10:00 Śp. Jacek Czerwiński (4 miesiące po śmierci).
09-VII-2021
PIĄTEK
19:00 O bł. Boże i opiekę MB Kozielskiej dla szafarzy i ich rodzin.
10-VII-2021
10:00 O bł. Boże, potrzebne łaski i opiekę MB Kozielskiej dla
Izabelii (z ok. 10. r. ur.).
Specjalna
16:00 Dziękczynna za miniony rok formacji z prośbą o bł. Boże i opiekę
MB Kozielskiej na czas wakacji dla ministrantów i ich rodzin.
SOBOTA
19:00 O bł. Boże i opiekę MB Kozielskiej dla Wioletty Andrysiak (r. ur.).
08:30 Śp. Jadwiga Krzywochlawy.
11-VII-2021
10:00 O bł. Boże i opiekę MB Kozielskiej dla uczniów, rodziców i
nauczycieli SPO im. M. Reja (na zak. roku szkolnego).
XIV NIEDZIELA
Śp. Jan Siemaszko i zmarli z rodziny; śp. Jan i Julia
Zw.
12:00 Iczkiewicz; zmarli z rodzin: Pryglów i Boderów; śp. danuta
Wiśniewska; śp. Stanisława i Stefan Trepak; śp. Zofia
Adamska; śp. Stefan Trepak; śp. Peggy Dunn.
19:00 O bł. Boże, łaski i opiekę MB Kozielskiej dla Aleksandra
Radzewicza (12. R. ur.) - z int. rodziców.
04-VII-2021

Witamy w naszej wspólnocie ks. Jakuba Włodarczaka, który spędza z nami swoje
wakacje. Życzymy Mu dobrego odpoczynku i …zniesienia kwarantanny



PODZIĘKOWANIE – wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia Mszy św. z ok.
24. R. Koronacji obrazu MB Kozielskiej Zwycięskiej – szczególne podziękowanie dla
Dr A. Pluty, za zorganizowanie i czuwanie nad wykonaniem tegoż oratorium! Dla
przypomnienia: chodzi o Oratorium Maryjne “Reginae Cordium”, którego premiera
miała miejsce w ostatnią sobotę podczas Mszy o 12 pm.
HISTORIA MB KOZIELSKIEJ – przypominamy, że nakładem parafii wydana
została Historia cudownej płaskorzeźby MB Kozielskiej Zwycięskiej i jej kultu.
Autorem opracowania jest dr hab. A. T. Suchcitz. Książka wydana została w
formie albumowej z bogatym materiałem fotografii, indeksem nazwisk i
streszczeniem w języku angielskim. Publikacja dostępna jest w naszym
sklepiku, który będzie otwarty w sobotę po mszy wieczorowej i po każdej
niedzielnej. Album można również nabyć za pośrednictwem Radia BOBOLA
(informacje na stronie Radia).
NABOŻEŃSTWA – Niedziela, 04.07.21, godz. 13:00 – zmiana tajemnic
różańcowych || Wtorek, 06.07.21, o godz. 19:30 - miesięczne nabożeństwo ku czci
św. Andrzeja Boboli || Środa, każda, godz. 19:30 - nabożeństwo do MB Kozielskiej ||
Czwartek, każdy: adoracja indywidualna do 21:00.
NOWY PROJEKT – od kilku już lat mocujemy się z kwestią kościelnych ławek.
W minionych latach najbardziej zużyte części (siedziska i klęczniki) zostały obite
specjalnym materiałem. Wymienione zostały również mocowania klęczników
i wszystkie śruby zabezpieczające. Najbardziej zniszczone klęczniki zastąpiono
metalowymi wspornikami. Obowiązujące od ponad roku reguły COVID-19 dołożyły
się do kolejnych zniszczeń przez konieczność ciągłej dezynfekcji ławek żrącymi
środkami i oklejanie taśmami ostrzegawczymi. Mimo, że ich wygląd zewnętrzny
mieści się jeszcze w kategorii „może być”, za namową proboszcza, radni parafii
przychylili się do decyzji zbliża się czas strategicznego rozwiązania. Po rozeznaniu
rynku zbliżamy się do decyzji o wymianie obecnych ławek na nowe.
W dniu 09.06.2021 r. powiernicy Polskiej Misji Katolickiej zatwierdzili projekt
i zaopiniowali go do realizacji. Otwarło nam to drogę skompletowanie dokumentacji
i podpisania stosownych umów. Projekt opiewa na sumę 160 tys. Funtów i będzie
realizowany do marca następnego roku. Miło nam poinformować, że pierwsze ławki
pojawią się już w lipcu. Prosimy o modlitwę!
ZAPISY SZKOLNE - Szkoła Przedmiotów Ojczystych im. M. Reja ogłasza zapisy na
nowy rok szkolny 2021/22. Szkoła przyjmuje uczniów od 3 lat aż do egzaminu A-level.
Szczegóły i formularz zapisowy na: www.psmrej.org oraz admin@psmrej.org
TROSKA O DOM BOŻY – zbliża się czas wakacyjny, a z nim upałów, duszności,
rozleniwienia i spowolnienie wrażliwości na otoczenie. Bywa, że z takim
nastawieniem przekraczamy także próg świątyni. Co prawda w obliczu Bożego
majestatu każdy jest jakoś niedoskonały, ale warto jednak pomyśleć o stroju
godnym i właściwym dla świątyni (unikamy odkrytych ramion i dekoltów,
różnego rodzaju obcisłych i prześwitujących ubrań a także przykrótkich spodni,
szortów czy spódnic. W tym punkcie i pod dachem świątyni powinna nam
przyświecać zasada: mój strój DUŻO mówi o mnie i o mojej wierze.

WAKACJE i PROŚBA – wakacje to czas odpoczynku i pewnego rozprężenia
w codziennych obowiązkach. Możemy ten czas przeleżeć i zmarnować, ale
możemy też wykorzystać na intensywniejsze spotkanie z Bogiem!
Pamiętajmy, że ze względu na pośpiech, nie wychodziło nam to najlepiej
w ciągu roku. Proponujemy zatem, by zwrócić uwagę na cztery filary
niezwykle ważne dla życia duchowego:
 - Eucharystia (częsta, świadoma i nieobowiązkowa),
 - Spowiedź św. (z głębi serca),
 - codzienna modlitwa (poranna i wieczorna),
 - codzienna lektura Pisma Św. (niedługi fragment + refleksja nad nim)
Modlitwa o dobre przeżycie wakacji (urlopu):

Wszechmogący, wieczny Boże, otaczaj nas, podróżujących, Swoją
opieką. Bądź nam w potrzebie pomocą, w drodze towarzyszem
i pociechą, w przeciwnościach obroną, abyśmy za Twoim
przewodnictwem, pod opieką Matki Najświętszej i św. Rafała
Archanioła, pomyślnie dotarli do celu i szczęśliwie wrócili do naszych
domów. Udzielaj nam swojego błogosławieństwa i ochrony na ten
czas odpoczynku. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen
PRZEPISY SANITARNE – 15 maja br. Rząd UK ogłosił kolejny etap wychodzenia
z pandemii. Po miesiącach ograniczeń ochoczo przywitaliśmy poluzowania
w przestrzeni społecznej i religijnej. Konferencja EP Anglii i Walii wyraziła zgodę m.in.
na powrót do Liturgii Mszy św. Modlitwy Wiernych, śpiew kantorów lub małych grup
śpiewaczych (dla wszystkich jest możliwy jak na razie tylko w miejscach, gdzie
nabożeństwo odbywa się na otwartej przestrzeni), procesje liturgiczne, okadzania
ołtarza, udział większej asysty liturgicznej (ministranci). Nadal jednak zostają takie
elementy jak dystans (min. 1m), maseczki i dezynfekcja dłoni.
Biorąc pod uwagę nowe rozporządzenia wprowadzimy pewne zmiany Risk
Assessment. Główna zmiana dotyczy sposobu zajmowania miejsc w kościele. Do tej
pory korzystaliśmy z 98 specjalnie wydzielonych miejsc indywidualnych. Od dziś
mamy do dyspozycji 50 miejsc rodzinnych i zakładamy, ze zmieści się w każdym
z nich 4 osobowa rodzina. W przypadku osób indywidualnych z jednego miejsca
mogą skorzystać dwie osoby z zachowaniem dystansu. Poniższe obostrzenia nadal
nas jednak obowiązują:
1. Przy wejściu i podczas przebywania na terenie kościoła konieczna jest maseczka
ochronna na twarz (poza małymi dziećmi). Dotyczy to wszystkich osób.
Maseczka ma zakrywać nos i usta. Alternatywą jest przeźroczysta przyłbica. Szalik
nie jest maseczką!
2. Osoby deklarujące się jako zwolnione z używania maseczki czy przyłbicy powinny
nosić na szyi zielona smycz z emblematami słoneczników i widoczna "Exempt Card" .
3. Przed wejściem do kościoła i przy wyjściu z niego należy zdezynfekować
dłonie żelem z wysoką zawartością alkoholu. Osoby, które nie mogą korzystać
z płynów powinny mieć rękawiczki.
4. Dbamy o dystans społeczny (1 m). Oznacza to, że nie zajmujemy miejsc
wyłączonych z użytku czerwono-białą taśmą. Rodziców prosimy o takie
rozmieszczenie dzieci, by osoby sąsiadujące również mogły zachować właściwą
odległość.
5. Rodziców, którzy przychodzących z małym dzieckiem (lub wieloma dziećmi)
zapraszamy do Sali św. Józefa i prosimy o poświęcenie mu / im większej uwagi.

W przypadku, gdy dziecko ma zły dzień, zachowuje się zbyt głośno lub rozprasza
uwagę innych (np. przez płacz) prosimy, by nie czekać na reakcję otoczenia, ale by
dyskretnie skorzystać ze wspomnianej Sali.
5. Wewnątrz świątyni obowiązuje „one-way system” - prosimy zatem kierować się
oznaczeniami (białe strzałki na niebieskim tle) i instrukcjami porządkowych.
6. Rzeczy pozostawione w kościele są utylizowane. Ze stolików można zabrać
jedynie „Wiadomości Parafialne” i „Żyć Ewangelią”.
7. Komunia Św. udzielana będzie tylko na rękę. Podczas procesji komunijnej
przemieszczamy się zgodnie z żółtymi strzałkami, przechodząc okrężną drogą na
swoje miejsce. Osoby z kaplicy i sali św. Józefa zapraszamy do Komunii po
osobach z naw głównych. Również prosimy o zachowanie właściwego dystansu.
8. Z kościoła staramy się wychodzić według miejsc zajmowanych w ławkach. W pierwszej
jednak kolejności wychodzą osoby z kaplicy MB, następnie z głównej nawy,
rozpoczynając od ławek najbliżej ołtarza, a najwięcej czasu do dziękczynienia mają
osoby znajdujące się w drugiej części nawy głównej (blisko okien).
9. Po każdej Mszy Św. ławki, drzwi, klamki muszą być zdezynfekowane.
W związku z tym prosimy o sprawne opuszczanie kościoła.
10. Nie zatrzymujemy się przed kościołem ani przed Mszą Św., ani po jej zakończeniu.
11. Nadal trzeba się liczyć z faktem, iż - w obecnej fazie lockdown’u - po zapełnieniu
dostępnych miejsc drzwi główne mogą zostać zamknięte. Tych, którym nie udało
się wejść do środka, zapraszamy na następną mszę.
PODZIĘKOWANIA – „Bóg zapłać” Parafianom i Przyjaciołom za modlitwę, troskę
i życzliwość. Stałe podziękowanie dla Stewardów. Zapraszamy w środowy
wieczór na modlitwę przed obrazem Pani Kozielskiej za parafię, parafian oraz
Ofiarodawców i Dobroczyńców.
Ofiary z niedzieli 27.06.2021:

Wpłaty na GA (koperty +S/O + D/D)
Taca i ofiary na kościół
Sklepik
Wydatki z tygodnia 27.06-03.07.2021:

£ 3 264.23

£ 2 061.60
£ 624.03
£ 578.60
£ 2,708.20

Jeśli ktoś pragnąłby czekiem złożyć dobrowolną ofiarę na rzecz
parafii lub inny cel parafialny, prosimy go wypisać na:
(czek) :
PCM HAMMERSMITH
(przelew, S/O, D/D) :
Sort code 30-94-57
No. 00619171
04.07.21: 1. Ez 2, 2-5 Powołanie proroka; Ps 123 Do Ciebie, Boże,
wznoszę moje oczy; 2. 2 Kor 12, 7-10 Paweł chlubi się ze swoich słabości;
3. Mk 6, 1-6 Jezus lekceważony w Nazarecie.

Duszpasterze: ks. Marek Reczek, proboszcz; 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

