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Śp. Jan Wojnar (8. r. śm.).
O bł. Boże, zdrowie i opiekę MB Kozielskiej dla
Aleksandry Fiszer (15. r. ur.).
Śp. Anna Kalemba (3. R. śm.) - z int. córki z rodziną
O bł. Boże, dary Ducha Świętego i opiekę MB Kozielskiej
dla Agaty i Korneli (z ok. ur.)
Dziękczynna z prośbą o bł. Boże i opiekę MB Kozielskiej
dla Radia BOBOLA, prowadzących je i słuchaczy.
O bł. Boże, dary Ducha Świętego i opiekę MB Kozielskiej dla
Mother Marilla of the Child Jesus (z ok. 25 lecia śl. zakonnych).
Dziękczynna za otrzymane łaski Boże i opiekę Królowej
Różańca Św. z Pompei.
1.Śp. Grzegorz Borowski.
2. Śp. Zofia i Janusz Filipkowscy.
Śp. Mieczysław Józef Sokołowski (11. r. śm.) - z int. siostry.
Śp. Jan Sułowski, Stanisław Dymanus; Janina i Czesław
Stelmach oraz za zmarłych z rodziny Kusiaków.
Śp. Ronald Wall.
O bł. Boże, zdrowie, łaski i opiekę MB Kozielskiej dla
Zachariasza (18. r. ur.).
Śp. Antoni Żółtkiewicz (11 r. śm.); śp. rodzice i zmarli z
rodziny - z int. żony.
O jedność chrześcijan i bł. Boże oraz opiekę MB
Kozielskiej dla grupy Oikumene i sympatyków.
O bł. Boże i opiekę MB Kozielskiej dla Małgorzaty, Teresy i
Piotra (z ok. ur.) i pani Ewy (z ok. im.).
Wynagradzająca Bogu za grzechy - z int. Andrzeja z rodziną.
O nawrócenie, bł. Bożei opoiekęMB Kozielskiej dlaMarcina (z ok. ur.).
O bł. Boże, dary Ducha Świ. i opiekę MB Kozielskiej dla Agaty
i Jurka (z ok. ur.) oraz Michała i Kelly (z ok. ur.) - z int. rodziny.
Śp. Inż. Aleksander Paweł Prus-Klecki (architekt i kustosz
kościoła w latach 1961-2014) – int. fund.
Dziękczynna z prośbą o przymnożenie wiary, łask i prowadzenie
Ducha Świętego, opiekę MB Kozielskiej dla Andrzeja i Oli.

NABOŻEŃSTWA – w tym tygodniu zapraszamy na nabożeństwa:
(1) Nabożeństwo ku czci bł ks. Jerzego Popiełuszki- we wtorek, po Mszy wieczorowej;
(2) Modlitwa do MB Kozielskiej - środa, po Mszy wieczorowej;
(3) Adoracja Najśw. Sakramentu – czwartek od 19:30-21:00;
(4) Koronka do Bożego Miłosierdzia – piątek, po Mszy porannej.
Zachęcamy gorąco, by wpisywać swoje intencje do specjalnej Księgi Próśb za
przyczyną MB Kozielskiej (klęcznik w kaplicy MB) a także do Andrzejowej Księgi
Próśb (na stoliku, przy pomniku Sybiraczki – pod witrażem gen. Wł. Andersa).
KATECHEZA KOMUNIJNA – zapraszamy dzieci przygotowujące się do
I Komunii Św. I ich rodziców na najbliższą sobotę 22/01/2022. Katecheza
dzieci będzie w kościele, a rodziców w kawiarni lub Sali św. Józefa.
OGŁOSZENIE DLA BIERZMOWANYCH – drodzy kandydaci, upływający szybko
czas działa na naszą niekorzyść, dlatego - w trosce o wasze duchowe dobro zapraszamy was do spotkań ON-LINE, aby przynajmniej w części zrealizować
zaplanowny program przygotowań. Będą to 20-30 min. spotkania na platformie
ZOOM. W ich trakcie omówimy zaległe tematy i spróbujemy wspólnie
przygotować się do Bierzmowania. Wszystkie dotychczasowe ustalenia wracają
do działania, poza tym jedynie, że widzimy się on-line. W tym tygodniu zatem 17
stycznia 2022, o 06 pm swoje spotkanie ma grupa NIEBIESKA, a w sobotę 22
stycznia spotykamy się wszyscy o 6 pm. Szczegóły spotkań i odpowiednie linki
dotrą na adresy emailowe podane do korespondencji – oczywiście
z odpowiednim wyprzedzeniem. Z waszymi rodzicami spotkanie zaplanowane
zostało na piątek, 28/01/2021, godz. 20:00, również na platformie ZOOM – linki
na poniedziałek już zostały wysłane, a na piątek dotrą we wtorek – nie chciałbym,
żeby się komuś pomieszało. Zatem: do zobaczenia!
ZAPROSZENIE MODLITEWNE – biskupi polscy zapraszają do włączenia się
w modlitwę o jedność chrześcijan z okazji rozpoczynających się od niedzieli 16
stycznia Dni Modlitw o Jedność Chrześcijan. Tegorocznemu zaproszeniu
towarzyszą słowa Św. Pawła Apostoła: „Jedni drugich ciężary noście, i tak
wypełnicie prawo Chrystusa (Gal. 6, 2). Zachęcamy do modlitewnego udziału.
KONCERT KOLĘD – w niedzielę, 23 stycznia br., po Mszy św. o godz 12
zapraszamy na koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu uczniów Polskiej
Szkoły Muzycznej w Londynie. Specjalny Koncert przygotowany został
z myślą o uczestnikach tego wydarzenia i obejmie aranżacje wokalnoinstrumentalne w wykonaniu uczniów i nauczycieli Szkoły. Zapowiada się
bardzo ciekawie, a my sedrecznie zapraszamy Parafian i Gości do
wspólnego przeżywania Tajemnicy Wcielenia Syna Bożego, opowiadanego
śpiewem i muzyką.
WIZYTA DUSZPASTERSKA - spotkania i modlitwa w waszych domach
rozpocznie się po 6 stycznia i potrwa z przerwami do środy popielcowej.
Przypominamy też o corocznym tygodniu kolędowym, który odbywać się będzie

niezależnie od kolędy indywidualnej. Zapraszamy do udziału w "Tygodniu
Modlitw za Parafię i Parafian". Rozpoczyna się już od 25 stycznia 2022 r.
i będzie trwał do 29 stycznia 2022 r. Spotkania zaplanowano wieczorem, aby
dać możliwości udziału również osobom, które pracują. Udział w tej formie
modlitwy o bł., połączonej z bożonarodzeniowym spotkaniem, może być
świetną okazja dla tych z Państwa, którzy w tym roku nie mieli możliwości
przyjąć księdza u siebie. Jak co roku podajemy poniżej umowny terminarz tych
spotkań, z dwoma uwagami: (1.) wypisane poniżej dzielnice znalazły się w tym

zestawieniu dlatego, że mieszka w nich przynajmniej 10. osób, należących do naszej
parafii; (2.) nazwy dzielnic umieszczone zostały w porządku alfabetycznym - jeżeli
zatem komuś odpowiada inny dzień niż zaproponowany, zapraszamy serdecznie.
PONIEDZIAŁEK, 24.01.: Acton, Acton North, Alperton, Ashford, Bayswater, Brent,
Brentford, Camberley, Carlshalton, Chalfont St. Giles, Chessington, Chiswick,
Clapham Junction i Cranford. WTOREK, 25.01: Denham, Drayton, Ealing, Ealing
Brodway, Ealing Common, Earl’s Court, Feltham, Finchley, Fulham, Gidea Park,
Golders Green, Greenford, Hammersmith. ŚRODA, 26.01: Hampton, Hanger Lane,
Hanwell, Hanworth, Harrlington, Harlesden, Harrow, Havering, Hayes, Hemel
Hampstead, Heston, High Wycombe, Holland Park, Hounslow, Ickenham, Isleworth,
Kensal Rise, Kilburn, Kingston. CZWARTEK, 27.01: Neasden, Northolt, Northfields,
Notting Hill, Olympia, Paddington, Park Royal, Perivale, Pinner, Putney, Richmond,
Royal Park, Ruislip; PIĄTEK, 28.01.: Shepherd's Bush, Slough, Southall, Staines,
Stanweell, Sunbury On Thames, Surrey, Teddington, Twickenham, Uxbridge,
Watford, Wembley, West Brompton, West Kensington, Westminster, Whitton,
Willsden. SOBOTA, 29.01: dla parafian z dzielnic niewymienionych powyżej
i wszystkich chętnych.
Radio BOBOLA - zaprasza do słuchania programu na żywo w godzinach: 16:00 –
19:00. W programie m.in. aktualne wiadomości z UK, Polski, Watykanu i ze Świata.
Poruszane tematy, sposób prowadzenia programu i dobór muzyki określa nasza
misja: „Upowszechnianie cywilizacji życia i wartości patriotycznych na co dzień”.
Każdy dzień, w którym nadajemy na żywo ma trochę inne zabarwienie:
poniedziałek – historia i sport, środa – kultura, sprawy społeczne i lokalne, piątek –
rodzina, sprawy Kościoła. Ponadto konkursy, a niebawem możliwość włączania się
słuchaczy w program. https://radio.bobola.church/sluchaj-nas/
ZAPISY DO PARAFII – chodzenie do kościoła nie zawsze oznacza przynależności
do parafii. W rozumieniu prawa osoba, która sama i dobrowolnie dokona
zgłoszenia do parafii oraz dba o utrzymywanie z nią kontaktu (np. przez udział
w akcjach duszpasterskich, nabożeństwach, organizowanych przez parafię
zdarzeniach lub dba o jej funkcjonowanie, materialne lub duchowe dobro lub Gift
Aid). Niestety, coraz częściej zgłaszają się do Kancelarii osoby proszące o różne
poświadczenia (np. podpisanie formy dla dziecka do szkoły, wystawienie
świadectwa moralności do chrztu, itp.). Warto zapoznać się z procedurami,
opisanymi na stronie parafii.

AWARIA PIECA – od dłuższego już czasu mocujemy się z usunięciem awarii
centralnego ogrzewania w kościele. Miejmy nadzieję, że z jej powodu nikt nie
narazi się na utratę zdrowia, a nasi inżynierowie znajdą w miarę szybko
rozwiązanie dla dokuczliwego – dosłownie i w przenośni systemu. Jak zwykle
prosimy was, dordzy Parafianie o wyrozumiałość, odpowiednie ubranie i modlitwę,
a opatrzność Bożą o znośną pogodę, natchnienie i wytrwałość dla inżynierów.
KOPERTY GA na 2022 – przypominamy, że rozdawaliśmy je 7 i 14.11.21 r. Można je
jeszcze odebrać w kancelarii, w godzinach jej otwarcia. Przy tej ok. prosimy
o zaktualizowanie danych teleadresowych. Zachęcamy także do założenia stałych
zleceń z dopiskiem GA [Numer], a nowych parafian i tych, którzy ofiary składali
w żółtych kopertach do wypełnienia deklaracji GA.
PODZIĘKOWANIA – „Bóg zapłać” Parafianom i Przyjaciołom za modlitwę, troskę
i życzliwość. Dziękujemy za pracę przy kościele, troskę o kwiaty za sprzątanie kościoła.
W tym tygodniu dotarła do nas darowizna w wysokości 5K GBP od THE
POLONIA AID FOUNDATION TRUST z przeznaczeniem na program
wymiany ławek. Zarządowi Fundacji składamy serdecznie „Bóg zapłać!”,
połączone z obietnicą modlitewnej pamięci przed tronem Pani
Kozielskiej. Dziękujemy jeszcze raz Rodzinie śp. Jerzego Kowalskiego,
która dla upamiętnienia jego osoby złożyła na rzecz parafii ofiarę
w wysokości 12K. Bóg zapłać za hojne dary!
W dalszym ciągu zapraszamy na modlitwę przed obrazem Pani Kozielskiej za
Parafię i Dobroczyńców.
Ofiary z niedzieli 09.01.2022:

Wpłaty na GA (koperty+S/O+D/D+FPI)
Ofiary zebrane na tacę
Ofiary z Kawiarnii
Ofiary ze Sklepiku
Biuletyn + św. Antoni + Inne
Ofiary na wymianę ławek (PAFT)
CRYPTS & PLAQUES
Wydatki na parafię od 09-15.01.2022:

£ 10 337.07

£ 1 539.48
£ 683.00
£ 315.00
£ 1 749.70
£ 449.89
£ 5 000.00
£ 600.00
£ 4 119.74

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

Duszpasterze: ks. Marek Reczek, proboszcz; ks. Zygmunt Zapaśnik, wikariusz.
Kancelaria: czynna w poniedziałki, środy i soboty: 10:30-12:00 oraz we czwartki:
od 17:30-19:00. Telefon: 020 8743 8848.
Adres: 1 Leysfield Rd, W12 9JF, http://bobola.church, email: church@stbobola.co.uk

