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NIEDZIELA

Rok B

2397

08:30 Śp. Edward i Zuzanna Jeremicz; śp. zmarli z rodzin.
10:00 Śp. Aleksandra i Jan Szukaj; śp. Weronika i Piotr; śp. Julia
Uroczystość
i Jan Iczkiewicz; śp. zmarli z rodzin.
Chrystusa Króla
Dziękczynna
za dar relikwii bł. Jerzego z prośbą o bł. Boże
Wszechświata 12:00 dla członków IPAK Hammersmith (z ok. Święto Patronalne).
(specjalna)
16:00 O bł. Boże dla rodzin z pamięcią o zmarłych pochowanych
przez A GALLA FUNERAL DIRECTORS.
19:00 Śp. Roman Wróbel (4. r. śm.) - z int. żony.
22-XI-2021
10:00 Dziękczynna z prośbą o bł. Boże i opiekę MB Kozielskiej
dla Radia BOBOLA, prowadzących je i słuchaczy.
PONIEDZIAŁEK 19:00 Śp. Józefa Dadlez (18. r. śm.) i Piotr Dadlez (mąż) - z int. córki.
23-XI-2021
10:00 Śp. Leokadia i Albin Czajkowski.
WTOREK
19:00 Śp. Jan Norbert Łątka (10. r. śm.) - z int. żony z córkami
10:00 O bł. Boże, zdrowie, łaski i opiekę MB Kozielskie dla Elżbiety
24-XI-2021
(z ok. ur.) - z int. męża z dziećmi.
Pogrzeb
12:00 Śp. Józef Kowalski.
ŚRODA
19:00 Śp. Józef Fąfara (4. r. śm.).
25-XI-2021
10:00 O bł. Boże i opiekę MB Kozielskiej dla Magdaleny (z ok. ur.).
Pogrzeb
15:00 Śp. Jacek Roman Dąbrowski.
1. Śp. Feliks i Katarzyna Minkiewicz (w dn. jej im.).
CZWARTEK
19:00
2. W int. Bogu wiadomej.
10:00 Śp. Józefa i Kazimierz Kalinowscy (r. śm.).
26-XI-2021
1. Za zmarłych polecanych w tegorocznych wypominkach (1/10).
PIĄTEK
19:00
2. O bł. Boże, zdrowie i opiekę MB Kozielskiej dla Magdaleny.
1. Śp. Aleksander, Wiesław i Wiesława Makowscy.
27-XI-2021
10:00
2. Śp. Wiesława Loyd (w dniu pochowania prochów).
Dziękczynna
z prośbą o bł. Boże i opiekę MB Kozielskiej
SOBOTA
19:00
dla członków Margaretek.
08:30 Śp. Halina Mazur (r. śm.); śp. Mieczysław; za zmarłych z Rodziny.
28-XI-2021
10:00 Śp. Krystyna (9. r. śm.) i Marian Płaza.
I NIEDZIELA
Adw.
12:00 Śp. Kazimiera Głowińska (1. r. śm.).
19:00 Śp. Irena Nowak (9. r. śm.); śp. Kazimierz Nowak (1. r. śm.).
Ks. Andrzej (18.10-26.11.2021): Śp. Maria Sowińska – int. popogrzebowe (poza parafią).
21-XI-2021

We wspólnocie parafia lnej przyjmuje my dziś relikwie bł. Jerzego Popiełuszki

WPROWADZENIE RELIKWI – dziś warto zapamiętać datę 21 Listopada! Msza
o godz. 12.00 rozpocznie się po wprowadzeniu do naszej wspólnoty parafialnej
i przyjęciu relikwii bł. Jerzego Popiełuszki. Dokona się to podczas uroczystej
procesji spod chóru do ołtarza, gdzie nastąpi poświęcenie relikwiarza i modlitwy
towarzyszące, a na zakończenie zostaniemy pobłogosławieni relikwiami
najmłodszego polskiego Męczennika, który w drobnej materii swego świętego
ciała chce przebywać również z nami. Jest to ważne, bo człowiekowi wierzącemu
relikwie świętych pozwalają przekroczyć próg świata widzialnego, a dotknąć
wiecznego. Zmarły, uznany za świętego, przestaje być umarłym. W swoich
relikwiach on nadal żyje. Co więcej, zostaje włączony w osobiste życie zwykłego
człowieka, który potrzebuje wstawiennictwa, pośrednictwa czy jakiejkolwiek
pomocy, doczesnej bądź nadprzyrodzonej. Jesteśmy istotami stworzonymi
z ducha, duszy i ciała, a wartości wyższe poznajemy również zmysłami. Relikwie
Świętych pozwalają nam uczestniczyć w życiu Bożym, do którego zaprasza nas
Bóg-Ojciec w Jezusie Chrystusie, zwycięzcy grzechu i śmierci.
PATRONALNE ŚWIĘTO IPAKu – Instytut Polski Akcji Katolickiej powstał w 1943
w Wielkiej Brytanii i skupia Polaków, którzy przebywając na emigracji, realizują
cele główne AK, wzbogacając je o polskie wartości kulturowe i religijne w polskich
kościołach na terenie Anglii i Wali. Dziś również modlitwą wspieramy członków
IPAKu w ich misji.
MSZA WYPOMINKOWA – specjalna Msza za zmarłych odprawiona zostanie
w niedzielę, 21 Listopada, o godz. 16:00. Na tą specjalną modlitwę zaprasza
nas i rodziny, które utraciły swoich bliskich, a obsługiwane były przez
A. GALLA FUNERAL DIRECTORS: O bł. Boże dla rodzin z pamięcią
o zmarłych pochowanych przez A GALLA FUNERAL DIRECTORS
w minionym roku i latach ubiegłych. W trakcie Modlitwy Wiernych
odczytywane będą imiona i nazwiska zmarłych i będzie można za nich
zapalić symboliczną świeczkę pamięci.
NABOŻEŃSTWA – w tym tygodniu zapraszamy na nabożeństwa:
(1) codziennie modlitwy za zmarłych parafian polecanych w tegorocznych
Wypominkach; (2) we środę modlitwa do MB Kozielskiej; (3) w czwartek
adoracja Najśw. Sakramentu od 19:30-21:00.
SPOTKANIE Z AUTOREM – zapraszamy na wieczór autorski poświęcony
książce "Historia cudownej płaskorzeźby Matki Bożej Kozielskiej Zwycięskiej
i jej kultu". Gościem tego spotkania jej autor dr hab. Andrzej Tadeusz
Suchcitz, historyk, publicysta, archiwista i - od tego roku - prezes naszej
parafii. Przypominamy, ze książka wydana została nakładem parafii
w styczniu br. Tym opowieści uchylą kulisy powstania samego obrazu jak
i książki. Przypomnijmy, że książka to ponad dwustustronicowe
poszukiwanie faktów, które zbudowały tę niezwykłą historię. Wszystko
oprawione bogatym materiałem zdjęciowym (blisko setka fotografii), a także
indeks nazwisk. Reszty dopełnia angielskojęzyczne podsumowanie, bogata
szata graficzna i twarda okładka. Na spotkaniu będzie można uzyskać
autograf autora książki, co z lamką wina i filiżanką pysznej kawy (lub
herbaty) może być ciekawą propozycją na dobrze przeżyty wieczór!
Zapraszamy!

REKOLEKCJE ADWENTOWE – rozpoczynamy je w I Niedzielę Adwentu, czyli za
tydzień (!) Potrwają do niedzieli 05.12. 2021 r. Poprowadzi je znany już naszej
wspólnocie ks. Jakub Włodarczak, … Tematem tegorocznych ćwiczeń duchownych
ma być znalezienie odpowiedzi na odwieczne pytanie” co jest ważniejsze, BYĆ niż
MIEĆ?” Ramowy program: Niedziele (29/11 i 5/12) – Msze Św. z kazaniem
rekolekcyjnym o 8:30, 10:00, 12, 19:00; Poniedziałek - Sobota Msze Św. z homilią
o 10:00 i 19:00, a po nich nauka rekolekcyjna. Po wieczornej nauce rekolekcyjnej –
możliwość adoracji Najświętszego Sakramentu do godz. 21.00.
ZABAWA MIKOŁAJKOWA – przypominamy o spotkaniu ze Św. Mikołajem
w kawiarni 04.12.2021, od 14:00-17:00. Szczęśliwi posiadacze biletów mogą liczyć
na wspaniała zabawę, a poza tym gorącą czekoladę z piankami marshmellow, kurs
dekorowania ciasteczek świątecznych, kiermasz świąteczny, kurs robienia ozdob
świątecznych. Dla starszych uczestników grzane wino, pyszne ciasta i dobra kawa.
Atrakcją ma być również … wizyta Świętego Mikołaja z prezentem dla każdego
dziecka. Całkowity dochód z imprezy przeznaczony jest na program wymiany
ławek. UWAGA: Osoby, którym nie udało się wykupić biletów mogą wziąć udział w
corocznej Akcji Mikołajkowej, organizowanej w POSKu przez Szkołę Przedmiotów
Ojczystych im. M. Reja – informacje na stronie Szkoły.
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/
APLIKACJE SZKOLNE – parafian, którzy chcą zapisać swoje dziecko / dzieci do
szkół katolickich / chrześcijańskich na terenie Londynu prosimy, aby:
(1) zapoznać się z kryteriami szkoły, do której aplikują; (2) w kancelarii złożyć
stosowne formularze z wyprzedzeniem 3-5 dni roboczych (3) aplikacje powinny
być wypełnione (imię i nazwisko dziecka, adres ) oraz proszę załączyć listę szkół.
KOPERTY GA na 2022 – rozdawane były przez ostatnie dwie niedziele (7 i 14.11.21).
Teraz można je odebrać w kancelarii w godzinach jej otwarcia. Przy tej okazji 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.
SUPER KALENARZ 2022 - zapraszamy do zakupu parafialnego kalendarza
ściennego w formacie A3 na rok 2022. Kalendarz zawiera piękne zdjęcia
z naszego kościoła oraz cytaty przewodnie z Pisma Świętego na każdy miesiąc.
Uwzględnione są w nim święta polskie i angielskie. Można go nabyć w sklepiku
parafialnym Oczywiście, zachęcamy do kupienia większej ilości, bo za niedługo
wyjedziecie na święta i będzie okazja pochwalić się wśród rodziny i znajomych
swoją parafią i swoim kościołem.
ODPUSTY – cały czas przypominamy, że dekret Penitencjarii Apostolskiej o głoszony
w ubiegłym roku daje nam możliwość codziennego zyskiwania odpustów przez cały
listopad! Zachęcamy do ofiarowania swojej modlitwy duszom wiernych zmarłych.
Szczegóły na naszej stronie (zob. BOP>OGLOSZENIA>ODPUSTY).

KAWIARNIA – rusza od przyszłej niedzieli (27.12.)! Zapraszamy serdecznie
wszystkich chętnych. Co prawda w odnowionej obsadzie lecz ta sama kawa i te
same pyszne pączki. Kawiarnia będzie czynna od 8:30am do 13:30. Do zobaczenia!
KATECHEZY – (1) KOMUNIA: spotkanie dla dzieci i rodziców w dniu 27/11, o godz.
16:00. (2) BIERZMOWANIE: Grupa NIEBIESKA – spotkanie w poniedziałek, 22
listopada, o godz. 18:00 w salce harcerskiej (Basement, 18 Greenside Rd, W12 9JG).
KOMUNIA BEZGLUTENOWA – osoby dotknięte celiakią lub inną formą
nietolerancji glutenu prosimy, by przed Mszą Św. w zakrystii zgłosić ten fakt
i podejść w procesji komunijnej w pierwszej kolejności.
OGRZEWANIE – w związku z ogrzewaniem kościoła prosimy o zamykanie za
sobą drzwi przy wchodzeniu i wychodzeniu ze świątyni celem minimalizacji
kosztów zużycia gazu i utrzymania dobrej temperatury wewnątrz.
PROGRAM „NOWE ŁAWKI” – w minionym tygodniu dotarła do nas dotacja
w wysokości 28K(!), wspierająca program wymiany ławek. Donatorem – jak
zwykle! – okazała się być Fundacja SPK. Dziękujemy niezwykle hojne wsparcie.
Wyrazy wdzięczności kierujemy także w stronę indywidualnych i bezimiennych
ofiarodawców, którzy na ten cel przeznaczają swój „wdowi grosz”. Dla porządku
przypominamy też, iż środki na realizację tego zamierzenia czerpiemy – przede
wszystkim - z oszczędności pochodzących z lat ubiegłych. Bóg zapłać za pomoc!
PODZIĘKOWANIA – „Bóg zapłać” Parafianom i Przyjaciołom za modlitwę, troskę
i życzliwość. Dziękujemy za pracę przy kościele: (1) p. Wandzie i Halinie za
opiekę nad kwiatami; (2) p. Agnieszce za sprzątanie kościoła. Dziękujemy także
za ofiary na cele ewangelizacyjne i remontowe, a szczególnie za ofiary NA
WYMIANĘ ŁAWEK. W dalszym ciągu zapraszamy na modlitwę przed obrazem
Pani Kozielskiej za parafię i Dobroczyńców.
Ofiary z niedzieli 14.11.2021:

Wpłaty na GA (koperty+S/O+D/D+FPI)
Ofiary zbierane na tacę podczas Mszy Św.
Akcja KALENDARZE 2022 + INNE
Ofiary NA ŁAWKI
KOLUMBARIUM
Wydatki na parafię od 14-20.11.2021:

£ 4 557.25

£ 1 386.50
£ 983.94
£ 867.81
£ 900.00
£ 1200.00
£ 3,458.79

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
21.11.21: 1. Dn 7, 13-14 Królestwo Syna Człowieczego; Ps 93 Pan Bóg
króluje, pełen majestatu; 2. Ap 1, 5-8 Chrystus jest władcą królów ziemi;
3. J 18, 33b-37 Królestwo Chrystusa nie jest z tego świata.
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

