POLSKA PARAFIA
ŚW. ANDRZEJA BOBOLI
POLISH CATHOLIC MISSION
LPCM HAMMERSMITH PARISH - Charity No 1119423

WIADOMOŚCI PARAFIALNE
25 Lipca 2021

NIEDZIELA

Rok B

2380

08:30 O zdrowie, bł. Boże, potrzebne łaski i opiekę MB
Kozielskiej dla dzieci i wnucząt.
25-VII-2021
10:00 O zdrowie, opiekę Bożą, wypełnienie się woli Bożej
w życiu Małgosi i jej rodzicow: Krysytyny i Tadeusza.
12:00
Śp. Krystyna i Zygmunt Zapaśnik.
XVII NIEDZIELA
Zw.
19:00 Śp. Marian (9. r. śm.) i Krystyna Płaza - z int. córki Beaty i Rafała.
10:00 Dziękczynna z prośbą bł. Boże i opiekę MB Kozielskiej dla
Radia BOBOLA, prowadzących je i słuchaczy.
26-VII-2021
PONIEDZIAŁEK 19:00 O zdrowie, bł. Boże, łaski i opiekę MB Kozielskiej dla
Krzysztofa i Jego rodziny.
27-VII-2021
10:00 Śp. Cecylia Gill (7. r. śm.); śp. Melania Szendel.
WTOREK
19:00 Bł. Boże i opiekę MB Kozielskiej dla Zosi i jej rodziny.
28-VII-2021
10:00 Śp. Stanisław Reczek.
ŚRODA
19:00 Śp. Tadeusz Haluta (100 r. ur.) - z int. syna.
29-VII-2021
10:00 Śp. Jerzy Wonsowski.
CZWARTEK 19:00 Śp. Marian Jurczak - z int. syna z rodziną.
10:00 Śp. Bronisław Jez (1. r. śm.) - z int. córki Katarzyny z rodziną.
30-VII-2021
PIĄTEK
19:00 Śp. Leokadia Czajkowska (3. r. śm.) - z int. córki z rodziną.
31-VII-2021
10:00 Bł. Boże i opiekę MB Kozielskiej dla Marty (91 r. ur.).
SOBOTA
19:00 Dziękczynna z prośbą bł. Boże i opiekę MB Kozielskiej dla
członków Margaretek.
08:30 Śp. Zbigniew Siemaszko.
01-VIII-2021
1.O zdrowie, opiekę Bożą, wypełnienie się woli Bożej w
10:00 życiu Małgosi i jej rodzicow: Krysytyny i Tadeusza.
XV
2. O bł. Boże dla Emilii i Piotra (4. r. śl.).
III NIEDZIELA
O bł. Boże dla żyjących uczestników Powstania
Zw.
12:00 Warszawskiego a dla poległych, zmarłych i
zamęczonych o życie wieczne.
19:00 Śp. Mirosław Sebastian Jeziorowski (5. r. śm.).

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 do domu, 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. nie ma obowiązku zakładania maseczek wchodząc do kościoła.
2. zostaje zniesiony dystans społeczny.
3. nie obowiązuje w kościele “one way” system.
4. powraca wspólnotowy śpiew podczas liturgii.
5. 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 || Niedziela,
13:00 – Zmiana tajemnic różańcowych z okazji I Niedzieli Miesiąca.
ROCZNICA POWSTANIA WARSZAWSKIGO – w najbliższą niedzielę
będziemy przeżywać 77 Rocznicę Wybuchu Powstania. Jak co roku chcemy
pamiętać o wszystkich którzy polegli w nim lub zostali zamęczeni. W
modlitewnej zadumie polecić pragniemy również zmarłych Powstańców a
także prosić o siły i zdrowie dla żyjących uczestników Powstania.
ŚWIĘTO ŻOŁNIERZA - w niedzielę, 15/08/2021 r. obchodzić będziemy
Święto Żołnierza. Już dziś zapraszamy na Mszę Św. o godz. 12:00 za
poległych i zmarłych oraz za żyjących Żołnierzy Polskich – z int. Fundacji
Stowarzyszenia Polskich Kombatantów.
ODPUST PARAFIALNY – w sobotę, 14/08/2021 r. wypada wspomnienie św.
Maksymiliana Marii Kolbego. W naszym kościele tego dnia będzie można

zyskać odpust za nawiedzenie świątyni lub udział we Mszy. Warto pamiętać,
że nasz Patron ur. 08/08/1894 r., w Zduńskiej Woli, a zm. 14/08/1941 r. w KL
Auschwitz. Znany jest jako kapłan, misjonarz, męczennik, twórca i wydawca
czasopisma maryjnego „Rycerz Niepokalanej” /pierwszy numer ukazał się w
1922 r./. Został beatyfikowany 17/10/1971, a kanonizowany 10/10/1982 r.
Zapraszamy na Msze święte o 10:00, 12:00 i 19:00. Dla chętnych po mszach
będzie możliwość ucałowania relikwii Świętego.
UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWZIĘCIA NMP - wypada w niedzielę, 15/08/2021.
Popularna nazwa tej uroczystości to Święto Matki Bożej Zielnej.
Przypominamy, że Kodeks Prawa Kanonicznego zobowiązuje nas w tym
dniu do udziału we Mszy św. Po każdej Mszy odbędzie się obrzęd
poświęcenia wianków, ziół i kwiatów. Przy tej okazji informujemy, że również
tegoroczna PIELGRZYMKA DO AYLESFORD została odwołana.
NOWY PROJEKT – w dniu 09.06.2021 r. powiernicy Polskiej Misji Katolickiej
zatwierdzili projekt wymiany obecnych ławek na nowe 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!
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.
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 18.07.2021:

Wpłaty na GA (koperty + S/O + D/D)
Taca i ofiary na kościół
Wydatki na parafię od 18-24.07.2021:

£ 1 740,30

£ 1 232,50
£ 507,80
£ 2 586,32

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
25.07.21: 1. 2 Krl 4, 42-44) Elizeusz rozmnaża chleb; Ps 145 (144), 1011. 15-16. 17-18 Otwierasz rękę, karmisz nas do syta; 2. Ef 4, 1-6 Usiłujcie
zachować jedność; 3. J 6, 1-15 Rozmnożenie chleba.

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

