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1. Śp. Witalis Hodun.
2. O łaskę zdrowia dla Mamy i Babci z intencji dzieci i wnuków.
O bł. Boże i opiekę MB Kozielskiej dla Izabeli i Stanisława
Zaleskich (z ok.10. r.śl.).
Śp. Bogumiła i Maksymilian Jarosz; śp. Krystyna Wyroślak.
Śp. Maria Dobson-Dobrzańska; śp. Antoni Dobrzański.
Dziękczynna z prośbą o bł. Boże i opiekę MB Kozielskiej dla
Radia BOBOLA, prowadzących je i słuchaczy.
O bł. Boże, zdrowie i opiekę MB Kozielskiej dla Aurelii i Anny.
Dziękczynna za pomyślną operację Waldemara oraz o bł. Boże
i opiekę MB Kozielskiej oraz o obecność w sercach Ducha Św.
dla całej rodziny.
Śp. Zbigniew Choroszewski.
Śp. Janina Marusiak.
Śp. Bronisława Wadlewska (95. r. ur.).
O bł. Boże i opiekę dla MB Kozielskiej dla Bogusława
i jego rodziny - z int. mamy.
Śp. Irena Zakrzewska.
O bł. Boże i opiekę MB Kozielskiej na szczęśliwy wyjazd do
Polski i powrót dla Krystyny.
Śp. Danuta Juchimiuk (3. r. śm.).
O siłę do porzucenia nałogu dla Szymona.
Dziękczynna z prośbą o bł. Boże i opiekę MB Kozielskiej
dla członków Margaretek.
Śp. Stanisław Warchoł - z int. córki.
Śp. John Dalby - z int. syna z rodziną.
O bł. i opiekę Bożą, otrzymanie pracy i pomoc
w rozwiązywaniu trudnych spraw dla Małgosi Pakula.
Dziękczynna z prośbą o bł. Boże i opiekę MB Kozielskiej
dla Marii i Mirosława oraz Haliny i Zbigniewa (30. r. śl.).

W tym tygodniu na Jasnej Górze obchodzona będzie Uroczystość NMP
Częstochowskiej - zachęcamy 26 Sierpnia do wspólnej modlitwy
i uczestnictwa we Mszy Św.

UROCZYSTOŚĆ MB CZĘSTOCHOWSKIEJ – Władysław, książę opolski,
wybudował w 1382 r. na Jasnej Górze klasztor dla Ojców Paulinów i oddał im
pod opiekę obraz Matki Bożej, czczony na jego zamku. Wkrótce obraz zasłynął
cudami. Cześć jego wzrosła po obronie Jasnej Góry przed Szwedami. W roku
1717 obraz został uroczyście ukoronowany a Jasna Góra stała się głównym
ośrodkiem kultu Matki Bożej w Polsce. Po wielu latach św. Pius X (13.04.1904)
ustanowił Święto Matki Bożej Częstochowskiej dla Jasnej Góry - z tzw.
„oktawą”, a Pius XI w 1931 r. zatwierdził dzień 26 sierpnia jako stałą datę tego
święta. Kolejnym punktem w historii Jasnej Góry był rok 1956, gdy Polska
wychodziła z najbardziej opresyjnego okresu komunizmu sowieckiego,
narzuconego nam po wojnie przez Stalina. U stóp Madonny i w obecności
miliona wiernych, zostały odczytane przez biskupa Michała Klepacza –
w zastępstwie uwięzionego w Komańczy kard. St. Wyszyńskiego – Śluby
Jasnogórskie. Modlitwa napisana ta była nawiązaniem do ślubów Jana II
Kazimierza w katedrze lwowskiej, w ich 300-lecie (1 kwietnia 1656). Prymas
pisał m.in.: „Przychodzimy, Maryjo, znów do Tronu Twego, Pośredniczko Łask
wszelkich, Matko Miłosierdzia i wszelkiego pocieszenia. Przynosimy do stóp
Twoich niepokalanych całe wieki naszej wierności Bogu i Kościołowi
Chrystusowemu […]”. Przy tej okazji przypominamy, że tegoroczna
PIELGRZYMKA DO AYLESFORD została odwołana.
OGŁOSZENIE DLA RÓŻ RÓŻAŃCOWYCH – ideą przewodnią istnienia Róż
Różańcowych jest troską o budowanie duchowego zaplecza dla parafii
i wzajemne wspieranie siebie a także swoich rodzin, przez przywoływanie
orędownictwa Matki Bożej. Od strony praktycznej cała sprawa sprowadza się
do tego, by zbudować grupę 20 osób, które każdego dnia odmawiać będą
jedną dziesiątkę różańca w intencji Kościoła i parafii, rozważając przy tym
powierzoną sobie przez miesiąc tajemnicę. Dzięki temu wspomniane 20 osób
– niezależnie, gdzie się znajduje i co robi - odmawia codziennie jeden
różaniec złożony z 4 części! Opatrzność Boża sprawiła, że naszej parafii –
w zasadzie od samego początku - towarzyszyła modlitwa różańcowa
najstarszej Róży pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa. W 2008 i 2009 roku
śp. Ks. Bronisław Gostomski powołał do istnienia kolejne trzy, a w 2013 –
dzięki aktywności parafian, którzy uczestniczyli w niedzielnej Mszy Św.
w kościele na Heston - powstała następna róża. Kolejna grupa różańcowa –
tym razem męska – zebrała się w 2015, a w II poł. 2016 roku wykluła się Róża
młodzieżowa, która od II poł. 2019 r. przeszła w dłonie dorosłych (również
z Heston). Mamy zatem siedem Róż: I pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa,
II pw. Matki Bożej Kozielskiej-Zwycięskiej, III pw. Królowej Różańca Św., IV
pw. św. Andrzeja Boboli, V pw. św. Jana Pawła II, VI pw. św. Kazimierza
Królewicza i VII (męska) pw. Św. Józefa. Tak wyglądałaby bardzo skrótowa
historia Róż różańcowych w naszej parafii. Jednak - drogie siostry i bracia
różańcowi - dotarliśmy do punktu, w którym potrzeba nam przepłoszyć pewien
zastój jaki pojawił się w pracy i obecności Róż w parafii. Jako duszpasterze
wierzymy głęboko, że większość z członków grup różańcowych nieprzerwanie
modli się na różańcu, ale pandemia, lockdown’y, codzienne zmagania

z trudnościami i inne nieprzychylne okoliczności, niepostrzeżenie wyłączyły
różańcowy zapał, a co z tym idzie także i ludzi. Skłania nas to do gorącego
apelu, skierowanego do wszystkich parafian, którym modlitwa różańcowa nie
jest obca albo przynosi wiele duchowych radości bądź wyprasza łaski ku
umocnieniu wiary, by połączyć swoje siły i różańcowym kręgiem objąć
zarówno najbliższych, jak i rodzinę rodzin, która jest Parafia. Czytając znaki
czasu widzimy, że takiej właśnie modlitwy potrzeba naszej wspólnocie! Jeżeli
wasza odpowiedź zbiegnie się z naszym apelem, powołamy do życia kolejne
kręgi różańcowe. W pierwszej kolejności potrzebujemy 10 osób, które
wypełniłyby lukę powstałą po odejściu do nieba, tych którzy swoją sztafetę
modlitwy dopełnili do końca. Prosimy też o pomoc w modlitwie różańcowej
przed wieczorową Mszą św. – w tygodniu, a w niedzielę przed sumą.
Zapraszamy także do udziału we Mszach z tytułu święta lub wspomnienia
patrona swej Róży. W tej formie aktywności i odpowiedzialności za Parafię nie
ma ograniczeń ani wiekowych, ani światopoglądowych, ani społecznych czy
innych. W zasadzie jedynym warunkiem przyłączenia się do Róży jest dobra
wola i codzienne odmówienie wyznaczonego 10.tka. Zgłoszenia przyjmujemy
w zakrystii po Mszach Św. || ------------|| Róże to też modlitwa za siebie
i najbliższych, dlatego warto przypomnieć, że dwa razy do roku odprawiane są
specjalne intencje „z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej
i Świętych”. I tak: Róża I pw. NSPJ - 10.09.2021 o godz. 7.00 pm; Róża II pw.
Matki Bożej Kozielskiej-Zwycięskiej - 04.09.2021 o godz. 7.00 pm; Róża III
pw. Królowej Różańca Św. - 07.10.2021 o godz. 7.00 pm; Róża IV pw. św.
Andrzeja Boboli - 05.10.2021 o godz. 7.00 pm; Róża V pw. św. Jana Pawła II
- 02.10.2021 o godz. 7.00 pm; Róża VI pw. św. Kazimierza Królewicza 11.09.2021 o godz. 7.00 pm; Róża VII pw. Św. Józefa - 29.09.2021 o godz.
7.00 pm. Poza tym 05.09.2021 o godz. 10.00 am polecamy „Śp. Anna
Baradziej – od Róż Różańcowych” a 26.09.2021 o godz. 12.00 pm
odprawiana będzie za „śp. Janina Kwiatkowska – od Róż Różańcowych”.
Zapraszamy wszystkich chętnych do różańcowej modlitwy za parafię i Kościół.
TROSKA O DOM BOŻY – trwający jeszcze czas wakacyjny, a z nim
cieplejszej pogody, duszności, rozleniwienia i spowolnienia 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.
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).

PROJEKT „ŁAWKI” – informacja dla tych, którzy czytają tą notkę po raz pierwszy, że
chodzi o zastąpienie obecnych ławek dębowymi, o podobnej konstrukcji i kolorystyce,
ale z większą ergonomią użytkową. Pełna jego nazwa to „projekt wymiany ławek”.
Inwestycja oszacowana została na 160 tys. funtów i będzie realizowana do połowy
następnego roku. Po zatwierdzeniu projektu przez powierników Polskiej Misji
Katolickiej w dniu 09.06.2021 r., zaczęliśmy sukcesywnie wypłacać środki na jego
realizację – pierwsza transza na uruchomienie inwestycji miała miejsce w czerwcu,
a kolejne to comiesięczne raty (10K). Miejmy nadzieję, że ani pandemia, ani
podwyżki związane z Brexit’em nie spowolnią realizacji. 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.
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 p. Wandzie za opiekę nad kwiatami. W dalszym ciągu
zapraszamy na modlitwę przed obrazem Pani Kozielskiej za parafię
i Dobroczyńców.
Ofiary z niedzieli 15.08.2021:

Wpłaty na GA (koperty + S/O + D/D + FPI)
Taca i ofiary na kościół
Ofiary ze Sklepiku
Ofiary na kościół + dzieła ewangelizacyjne
CRYPTS & PLAQUES
Wydatki na parafię od 15-21.08.2021:

£ 3 384.49

£ 1 213.00
£ 818.00
£ 782.40
£ 463.52
£ 2 107.57
£ 5 763.17

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
22.08.21: 1. Joz 24, 1-2a. 15-17. 18b Przypomnienie powołania narodu; Ps 34 Wszyscy
zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry; 2. Ef 5, 21-32 Miłość małżeńska
naśladowaniem miłości Chrystusa i Kościoła; 3. J 6, 55. 60-69 Do kogo pójdziemy,
Ty masz słowa życia wiecznego.
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

