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08:30 Śp. Helena Kołodziej.
10:00 O bł. Boże, potrzebne łaski i opiekę MB Kozielskiej dla
Janiny i Eli (z ok. ur.).
12:00 Dziękczynna z prośbą o bł. Boże i opiekę MB Kozielskiej
dla Ewy, Marka, Joasi, James'a z dziećmi (z ok. r. śl.).
O łaskę uwolnienia i trzeźwość dla Kamila przez
19:00
wstawiennictwo MB Kozielskiej, a także o dary Ducha św.
10:00 Dziękczynna z prośbą o bł. Boże i opiekę MB Kozielskiej dla
Radia BOBOLA, prowadzących je i słuchaczy.
19:00 Śp. Jan Wronka; śp. Janina Piatniczka.
10:00 Śp. Ryszard Lazarewicz.
19:00 Śp. Helena Kołodziej (3. r. śm.).
10:00 Śp. Zula Ula Sommer (4. r. śm.) - z int. rodziców.
19:00 O bł. Boże i opiekę MB Kozielskiej dla rodzin Wronka
i Piatniczka.
10:00 Śp. Piotr Szoma (37. r. śm.) - z int. córki z rodziną.
O bł. Boże i opiekę MB Kozielskiej dla Krzysztofa Łada –
19:00
z int. Heleny i Marii.
10:00 Śp. Marianna, Stanisław i Andrzej Najbor.
19:00 O bł. Boże i opiekę MB Kozielskiej dla szafarzy i ich rodzin.
10:00 O bł. Boże, łaski i opiekę MB Kozielskiej dla córki (z ok. 40.
r. ur.) – z intencji Mamy.
12:00 Śp. Dorothy Materek (3. r. śm.) - z intencji męża.
Dziękczynna z prośbą o łaski i opiekę MB dla Zbigniewa.
19:00 Dziękczynna z prośbą o orędownictwo św. Maksymiliana
Kolbe (odpust).
08:30 Śp. rodziców: Maria i Stanisław Walawender.
10:00 O zdrowie, bł. Boże, łaski i opiekę MB Kozielskiej dla Marii
i Christiana.
Za poległych i zmarłych oraz za żyjących Żołnierzy z racji
12:00 obchodów Święta Żołnierza i … rocznicy obrony Tobruku –
z intencji Fundacji SPK.
19:00 Śp. Piotr Zaleski (8 m-c po śmierci).

Za tydzień – z okazji Święta Żołnierza Polskiego - zapraszamy do
modlitwy za poległych i zmarłych oraz za żyjących Żołnierzy Polskich

NABOŻEŃSTWA – Wtorek, 10.08.21, o godz. 19:30 - miesięczne
nabożeństwo ku czci św. Maksymiliana || Środa, każda, godz. 19:30 nabożeństwo do MB Kozielskiej || Czwartek: adoracja indywidualna do
21:00 || Sobota: Odpust parafialny ku czci św. Maksymiliana – zob. poniżej.
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 MB 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.
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 okazji 80
rocznicy obrony Tobruku) – z int. Fundacji Stowarzyszenia Polskich
Kombatantów. Akademia okolicznościowa odbędzie się o godz. 16:00 w Sali
Teatralnej POSK-u. WYKONAWCY: Natalia Day (sopran), Ryszard Bielicki
(akordeon) i LHG „First To Fight” - zaprezentuje mundury żołnierzy biorących
udział w obronie Tobruku.
ROCZNICA POWSTANIA WARSZAWSKIGO – w ubiegłą niedzielę
wspominaliśmy 77. Rocznicę Wybuchu Powstania Warszawskiego. Tak jak
w poprzednich latach, również w tym roku chcemy pamiętać o wszystkich,
którzy walczyli w Powstaniu, polegli w ruinach Warszawy, zostali zamęczeni
lub skazani na banicję albo wieloletnią tułaczkę po świecie. W modlitewnej
zadumie polecać będziemy zmarłych Powstańców i prosić o siły oraz
zdrowie dla żyjących uczestników Sierpnia’44. Przyłącz się i Ty do akcji:
„Czuwamy + Pamiętamy + Modlimy Się”. Chodzi o to, by przez pozostałe
57 dni pamiętać o tych, którzy polegli podczas walk powstańczych lub zostali
zamęczeni w niemieckich, NKWD-owskich i UB-ckich więzieniach.
W naszym kościele przez ten okres palił się będzie Znicz Pamięci,
zachęcając wszystkich, którzy odwiedzą świątynie (fizycznie lub przez
Internet) do modlitwy i pamięci.
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.
OGŁOSZENIE IPAKu - 1 sierpnia 2021 r. zmarł Zenon Handzel. Był Prezesem
wielu organizacji polonijnych – m.in. Instytutu Polskiego Akcji Katolickiej
w Wielkiej Brytanii, Powierników Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii,
Polskiej
Misji
Katolickiej
Housing
Association
Ltd.,
a
także
Wiceprzewodniczącym Polskiej Rady Duszpasterskiej Europy Zachodniej.
Jego pogrzeb odbędzie się 18 sierpnia 2021 r., o godz.11.00 w Parafii Matki
Boskiej Częstochowskiej i Św. Kazimierza na Devonii. Zachęcamy do udziału
w uroczystościach pogrzebowych, a przez to wyrażeniu szacunku dla jego
pracy i poświęcenia na rzecz Kościoła Polskiego w Anglii i Walii.
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. Album można również nabyć za pośrednictwem Radia BOBOLA
(informacje na stronie Radia).
SIERPIEŃ – MIESIĄC TRZEŹWOŚCI - Episkopat Polski apeluje do wszystkich
rodaków, aby w sierpniu powstrzymali się od alkoholu i środków odurzających,
a wysiłek w to włożony ofiarowali za osoby, które popadły we rozmaite
uzależnienia. Warto wspomnieć przy tej okazji, iż osoby podejmujące
abstynencję ekspiacyjną nie tylko walczą o własne dobro, ale także o dobro
wielu tysięcy rodzin doświadczonych dramatem uzależnień oraz dobro naszej
Ojczyzny, Polski. Wszystkich ludzi dobrej woli zachęcamy do modlitwy
o trzeźwość i za wszystkich, którzy podejmują się tego niełatwego dzieła.
Wszystkim wyruszającym i przebywającym na wakacjach a także
przybyłym Gościom życzymy spokojnego, dobrego i pożytecznego
czasu, błogosławieństwa Bożego i dobrych wrażeń. Podróżujących
polecamy orędownictwu św. Krzysztofa i prosimy dla was o
bezpieczną drogę i szczęśliwy powrotu do domu, szczęść Boże!
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)

NOWY PROJEKT – powiernicy Polskiej Misji Katolickiej w dniu 09.06.2021 r.
zatwierdzili do realizacji „projekt wymiany ławek”. W przyszłym tygodniu
zrealizowana będzie kolejna rata. Dla tych, którzy czytają tą notkę pierwszy
raz informacja, że chodzi o zastąpienie obecnych ławek dębowymi
o podobnej konstrukcji i kolorystyce. Inwestycja zamknięta została w kwocie
160 tys. funtów i będzie realizowana do marca następnego roku. Pierwsze
ławki pojawią się w sierpniu. Prosimy o modlitwę!
PROŚBA STEWARDÓW - prosimy o to by, po zakończonym nabożeństwie,
wychodząc z ławek na zewnątrz kościoła, podnieść klęczniki i zostawić je w
pozycji pionowej.
URLOP KS. ZYGMUNTA – do 31 sierpnia przebywa na urlopie, zastępuje go
dzielnie ks. Jakub, który przebywa z nami na swoim wakacyjnym wypoczynku.
KANCELARIA NA WAKACJACH – 19 lipca Rząd GB zniósł prawie wszystkie
dotychczasowe ograniczeni COVID’owe. Informujemy zatem o wznowieniu
działania Kancelarii parafialnej, która – zgodnie z wcześniejszym harmonogramem
– funkcjonować będzie w trybie wakacyjnym (w soboty, w godz. od 10.30 - 12.30).
Prosimy o tym pamiętać przy planowaniu swoich zajęć i spraw wymagających
wizyty w biurze parafialnym. W sprawach pilnych (np. wezwanie do chorego czy
zgłoszenie pogrzebu) prosimy kontaktować się z duszpasterzem pełniącym dyżur.
Przypominamy także, iż w okresie wakacyjnym wstrzymane są wpisy i rejestracja
nowych członków (jest to związane z inwentaryzacją kartoteki parafialnej).
PODZIĘKOWANIA – „Bóg zapłać” Parafianom i Przyjaciołom za modlitwę, troskę
i życzliwość. Dziękujemy Jarkowi prace modernizacyjne przy instalacji elektrycznej
w biurze i na plebanii. Głębokie wyrazy wdzięczności dla Krystyny, która przez
ostanie miesiące wzięła na siebie niełatwe zadanie stałej troski o kwiaty przy
ołtarzach – życzymy miłych wakacji i dobrego odpoczynku, a p. Wandzie
wytrwałości i ciekawych pomysłów florystycznych. W dalszym ciągu zapraszamy
na modlitwę przed obrazem Pani Kozielskiej za parafię i Dobroczyńców.
Ofiary z niedzieli 01.087.2021:

Wpłaty na GA (koperty + S/O + D/D)
Taca i ofiary na kościół
Ofiary na Dzieła Ewangelizacyjne (on-lin)
Wydatki na parafię od 1-7.08.2021:

£ 2009.50

£ 1 152.00
£ 696.60
£ 161.50
£ 1 950.46

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
08.09.21: 1. 1 Krl 19, 4-8 Cudowny pokarm przywraca siły Eliaszowi; Ps 34 Wszyscy
zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry; 2. Ef 4, 30 – 5, 2 Naśladować Boga, który
objawił swoją miłość w Chrystusie; 3. J 6, 41-51 Chleb żywy, który zstąpił z nieba.
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

