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NIEDZIELA

Rok B

2379

08:30 Śp. Józefa i Stefan Polit; za zmarłych z rodziny.
W int. dziękczynnej z prośbą o bł. Boże, łaski i opiekę MB
10:00
Kozielskiej dla Beaty i Pawła (z ok. 23 r. śl.).
Dziękczynna
z prośbą o bł. Boże i opiekę MB Kozielskiej
12:00
dla Zofii i Stanisława (57. r. śl.).
XVI NIEDZIELA
Zw.
19:00 Śp. Wacława (ona) i Zbigniew Próchniewicz;
śp. Ignacy, Aleksander i dusze w czyśćcu cierpiące.
Dziękczynna z prośbą o bł. Boże i opiekę MB Kozielskiej
10:00
dla Radia BOBOLA, prowadzących je i słuchaczy.
19-VII-2021
PONIEDZIAŁEK 19:00 Śp. Stanisław Reczek - z int. Koła Lektorów.
20-VII-2021
10:00 Śp. Karol Kopias.
WTOREK
19:00 Śp. Jaroslaw Lepicki (9. r. śm.).
21-VII-2021
10:00 Śp. Alfred Stashevsky (20 r. śm.).
O opiekę i potrzebne łaski Boże dla Dominiki (z ok. ur.) oraz
ŚRODA
19:00
Chrisa, Julii, Philipa, Eleny i Konrada.
22-VII-2021
10:00 Dziękczynna za wyrwanie z nałogów (z ok. urodzin).
CZWARTEK 19:00 O łaskę zdrowia, bł. Boże, opiekę MB Kozielskiej dla Romana.
10:00 Śp. Anna Serafin - z int. córki Elżbiety Inglot.
23-VII-2021
PIĄTEK
19:00 Śp. Zbigniew Ogrodziński; śp rodzice: Zofia i Witold.
24-VII-2021
10:00 Śp. Wanda Sokołowska (35 r. śm.) - z int. córki.
SOBOTA
19:00 O zdrowie i bł. Boże oraz opiekę MB Kozielskiej dla Krystyny.
O zdrowie, bł. Boże, potrzebne łaski i opiekę MB
08:30
25-VII-2021
Kozielskiej dla dzieci i wnucząt.
10:00 O zdrowie, opiekę Bożą, wypełnienie się woli Bożej
w życiu Małgosi i jej rodzicow: Krysytyny i Tadeusza.
XVII NIEDZIELA 12:00 Śp. Krystyna i Zygmunt Zapaśnik.
Zw.
Śp. Marian (9. r. śm.) i Krystyna Płaza - z int. córki Beaty
19:00
i Rafała
18-VII-2021

Wszystkim wyruszającym na odpoczynek wakacyjny i przybyłym
Gościom życzymy spokojnego, dobrego i pożytecznego czasu,
błogosławieństwa Bożego i dobrych wrażeń. A podróżującym
bezpiecznej drogi i szczęśliwego powrotu, szczęść Boże!

ZNIESIENIE COVIDOWYCH OGRANICZEŃ – drodzy bracia i siostry w Chrystusie,

od najbliższego poniedziałku Rząd UK zapowiada zniesienie prawie wszystkich
ograniczeń COVID-19. Powiedzielibyśmy z ulgą: wreszcie! Nie wiemy co prawda jak
długo potrwa ten czas, ale ważne, by przynajmniej przez krótką chwilę odetchnąć
normalnością. Dziękujemy Bożej opatrzności za wszelką pomoc w tym czasie i Jej
się zawierzamy naszą przyszłość. Co to jednak oznacza zniesienie ograniczeń dla
osób przychodzących do kościoła? Oznacza to, że od poniedziałku, 19 Lipca 2021:
1.
2.
3.
4.
5.

nie ma obowiązku zakładania maseczek wchodząc do kościoła.
zostaje zniesiony dystans społeczny.
nie obowiązuje w kościele “one way” system.
powraca wspólnotowy śpiew podczas liturgii.
Komunia święta może być przyjmowana na rękę lub do ust.

W trosce o nasze bezpieczeństwo po każdej Mszy św. nadal będą dezynfekowane
ławki w kościele.
PODZIĘKOWANIE DLA STEWARDÓW:
w imieniu całej wspólnoty parafialnej oraz nas – kapłanów, składamy serdeczne

podziękowania dla wszystkich Stewardów za 19-miesięczny trud
Waszego posługiwania, czasu i wysiłku, który wkładaliście mimo
codziennych obowiązków zawodowych i domowych. Stworzyliście
wspaniałą wspólnotę ludzi gotowych do ofiarnej służby. Dzięki Waszej
posłudze nasz kościół mógł być otwarty. Dziękujemy Wam z całego
serca i ciągle WAS POTRZEBUJEMY!
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 –|| 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 na początku sierpnia. 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.
AKCJA ŚW. KRZYSZTOF – „1 grosz za 1 kilometr”. Po raz dwudziesty drugi,
w dniach 18–25 lipca 2021 obchodzimy w Kościele w Polsce Tydzień św.
Krzysztofa. Obchody te organizowane są przez misyjne stowarzyszenie MIVA

Polska, zajmujące się m.in. pomocą w zdobywaniu ofiar na zakup
niezbędnych środków transportu potrzebnych w misyjnym posługiwaniu.
Zachęcamy każdego kierowcę i pasażera do włączenia się w tę szlachetną
misyjną akcję pomocy „1 grosz za 1 kilometr”.
Dekalog Kierowcy
Jesteś kierowcą na drodze i nie jesteś na niej sam. Ponad wszystkim jest Pan
Bóg Twój, więc zawsze o tym pamiętaj:
1. Nie będziesz egoistą na drodze.
2. Nie będziesz ostry w słowach, czynach i gestach wobec innych ludzi.
3. Pamiętaj o modlitwie i uczczeniu Św. Krzysztofa, kiedy wyruszasz w drogę –
umiej też podziękować.
4. Szanuj pieszych.
5. Nie zabijaj – bądź trzeźwy.
6. Zapnij pasy – będziesz bezpieczny.
7. Nie bądź brawurowy w prędkości.
8. Nie narażaj siebie i innych na niebezpieczeństwo.
9. Pomagaj potrzebującym na drodze.
10. Przestrzegaj przepisy drogowe, szanuj pracę naszej Policji.
Boże pobłogosław naszej podr óży. S praw abym jechał
bezpiecznie i szczęśliwie dotarł do celu. Boże prowadź! Święty
Krzysztofie, m ódl się za nami!
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 11.07.2021:

Wpłaty na GA (koperty + S/O + D/D)
Taca i ofiary na kościół
Kolumbarium
Wydatki na parafię od 11-17.07.2021:

£ 3 356,31

£ 1 505,00
£ 651,31
£ 1 200,00
£ 2855,15

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
18.07.21: 1. Jr 23, 1-6 Bóg sam ustanowi pasterzy; Ps 23 Pan mym
pasterzem, nie brak mi niczego; 2. Ef 2, 13-18 Chrystus jednoczy ludzkość;
3. Mk 6, 30-34 Jezus lituje się nad tłumem.
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

