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NIEDZIELA

Rok C

2398

1. Śp. Halina Mazur (r. śm.); śp. Mieczysław; za zmarłych z Rodziny.
08:30 2. O miłosierdzie Boże i opiekę MB Kozielskiej dla Rozalii, Adama
28-XI-2021
i Piotra - z int. rodziny.
10:00
I NIEDZIELA
Śp. Krystyna (9. r. śm.) i Marian Płaza.
Adw.
12:00 Śp. Kazimiera Głowińska (1. r. śm.).
19:00 Śp. Irena Nowak (9. r. śm.); śp. Kazimierz Nowak (1. r. śm.).
29-XI-2021
10:00 Dziękczynna z prośbą o bł. Boże i opiekę MB Kozielskiej
dla Radia BOBOLA, prowadzących je i słuchaczy.
Pogrzeb
13:00 Śp. Zofia Anna Urbanowicz.
1. O bł. Boże, zdrowie, łaski i opiekę MB Kozielskiej dla
Magdy Krysiak z okazji urodzin - z int. Koła Lektorów.
19:00
2. Przebłagalno- wynagradzająca za akty wandalizmu
PONIEDZIAŁEK
świątyń w Polsce i profanację przedmiotów kultu.
30-XI-2021
10:00 Śp. Maria i Janusz Baczyńscy, Jadwiga Baczyńska-Cherek.
1. Dziękczynna z prośbą o bł. Boże, łaski i opiekę MB
WTOREK
19:00 Kozielskiej dla Ali, Pawła, Adrianki i Lili.
2. Śp. Krzysztof (30. dz. po śm.) i za zmarłych z rodziny.
01-XII-2021
10:00 Dziękczynna z prośbą o bł. Boże dla przyjaciół.
1. O potrzebne łaski, zdrowie, bł. Boże i opiekę MB
Kozielskiej dla Oli, Natalii oraz Julii (z ok. ur.).
ŚRODA
19:00
2. Z prośbą o zdrowie, chęć życia, bł. Boże, dary Ducha Św.
i opiekę MB Kozielskiej dla Mateusza (z ok. ur.).
(poza parafią) Przebłagalna za akty wandalizmu i profanacji Najświętszego
Sakramentu w kościołach całego świata.
1. O bł. Boże, dary Ducha Świętego i opiekę MB Kozielskiej
dla Mother M. Gertrudis of the Holy Eucharist (z ok. 25-Lecia
02-XII-2021
10:00 śl. zakonnych).
2. Śp. Janusz Szymański (20. r. śm.) - z int. żony i syna.
1. O bł. Boże, świętość życia, dary Ducha Św. i opiekę MB
CZWARTEK
19:00 Kozielskiej dla kapłanów w parafii oraz o nowe powołania.
2. Śp. Magdalena Siwicka.
10:00 Śp. z rodziny Kleszko.
03-XII-2021
Pogrzeb
15:00 Śp. Zofia Jarosz.
1. Wynagradzająca Bogu za grzechy przeciw NSPJ – z int.
PIĄTEK
19:00 Rodziny Fatimskiej.
2. Śp. Waldemar Lewandowski - z int. żony z dziećmi.
(poza parafią) Śp. Bogdan Kaczmarek i o nawrócenie całej rodziny Kaczmarek.

04-XII-2021
SOBOTA
05-XII-2021
II NIEDZIELA
Adw.
Specjalna

10:00 Śp. Stanisława i Jan Kanclerz.
1. Wynagradzająca Bogu za grzechy przeciw
Niepokalanemu Sercu NMP – z int. Rodziny Fatimskiej.
19:00
2. O radość życia wiecznego dla Stefana, Zofii i Ewusi
z rodziny Cop - z int. przyjaciół.
08:30 Śp. Maria i Tadeusz Haluta- z int. syna.
10:00 Przebłagalna i wynagradzająca za akty wandalizmu świątyń
w Polsce i profanacje przedmiotów kultu.
12:00 O bł. Boże, dary Ducha Świętego, o zdrowie i opiekę MB
Kozielskiej dla Dawida (z ok. 12. r. ur.).
16:00 O bł. Boże dla ministrantów i ich rodzin.
19:00 Śp. Gustaw Ślepokora (r. śm.) - z int. syna z rodziną.

ADWENT – rozpoczyna się dzisiaj (niedziela, 28 grudnia 2021). Ten czas jest po to, by
troszkę wyhamować w codziennej bieganinie po to, by zatrzymać się na chwilę nad
drugą ważną prawdą naszej wiary, Wcieleniem Syna Bożego („…i stał się człowiekiem
dla naszego zbawienia”). Wierzymy, ze przez uczynki pokutne, modlitwę i jałmużnę
oczyszczamy nasze intencje, myśli i serca, a to pozwala nam na refleksję i zwrot w stronę
wiary. Już dziś zachęcamy do włączenia się w tradycję adwentowego czuwania.
Możemy je ożywić również poprzez udział w …RORATACH. W naszym kościele
odprawiane będą codziennie o 19.00, a w soboty o 10.00 rano. Podczas rorat będziemy
mieli możliwość wzięcia udziału w procesji światła i rozważaniu Słowa Bożego. Na Mszę
roratnią zapraszamy w szczególności rodziców z małymi dziećmi.
REKOLEKCJE ADWENTOWE – rozpoczęliśmy je dzisiaj! Potrwają do przyszłej
niedzieli. 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. Zachęcamy wszystkich Parafian do: (1) udziału w
rekolekcjach, (2) ułatwienia udziału w nich innym członkom rodziny, (3) informowanie
o rekolekcjach swojego otoczenia oraz (4) do modlitwy w intencjach parafii, rekolekcji
i rekolekcjonisty a także spowiedników. Dokładny program dostępny jest na naszej
stronie internetowej, w dodatku Żyć Ewangelią i na stolikach Zwyczajem lat
ubiegłych codziennie zbierana będzie składka, a w niedzielę (05.XII) II taca jako
nasze podziękowanie dla ks. Jakuba za przygotowanie i wygłoszenie rekolekcji.
SPOWIEDŹ ADWENTOWA – od pierwszego dnia Adwentu do 23 grudnia na 30 min.
przed każdą Mszą Św. i w czasie czwartkowej adoracji, można skorzystać ze spowiedzi.
W niedziele jest również szansa podczas Mszy Św., ale prosimy, by nie odkładać jej na
ostatnie dni przed świętami.
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/
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.
TRANSPORT CHOINEK – w poniedziałek, 13/12/2021, we godzinach porannych ma
dotrzeć do nas transport z choinkami. Ze względu na rozmiar największego drzewka
potrzebna jest męska pomoc. Jeżeli któryś z obecnych tu panów pracuje
w niedalekiej odległości od kościoła, prosimy o pomoc w rozładunku. Dokładną godzinę
transportu będziemy znać dopiero po załadunku (w niedzielę, 12/12/21, wieczorem),
prosimy o pozostawienie w zakrystii namiarów do siebie (numer telefon i imię), żeby
przekazać informacji. Dziękujemy za zaangażowanie i pomoc!
PROMOCJA MINISTRANCKA – za tydzień, w sobotę 5 grudnia, na specjalnej Mszy
o 16:00 odbędzie się uroczystość odnowienia przyrzeczeń ministranckich i przyjęcia
nowych kandydatów. Przy ołtarzu służy 33 chłopców i dziewczynek w wieku od 8-18
lat. W najbliższą niedzielę na specjalnie organizowanej dla nich Mszy (godz. 16:00)
ministranci przeżywać będą ceremonię odnowienia postanowień ministranckich
i przyjęcia nowych kandydatów. Ministranci spotykają się kilka razy w miesiącu, aby
podnosić swoje umiejętności liturgiczne i ćwiczyć nowe. Promocja jest ważnym
punktem w ich formacji - oprócz wydarzeń osnutych wokół Bożego Narodzenia
i Wielkanocy, oraz wyjazdu plenerowego. Prosimy o modlitwę zarówno w intencji
samych ministrantów, ich formatorów i animatorów oraz ich rodzin.
WIZYTA DUSZPASTERSKA – co prawda Boże Narodzenie dopiero za miesiąc, ale
już warto pomyśleć o kolędzie. Na stolikach z tyłu wyłożone są karty kolędowe. Ze
względów logistycznych jesteśmy w stanie dotrzeć jedynie do ok. 100 adresów.
Prosimy zatem o wypełnienie i złożenie albo w zakrystii, albo przez wrzucenie do
koszyka. Spotkania i modlitwa w waszych domach rozpocznie się po 6 stycznia
i potrwa z przerwami do środy popielcowej. Przypominamy też o corocznym tygodniu
kolędowym, w którym to Wy przychodzicie po błogosławieństwo do kościoła –
planujemy go na ostatni tydzień stycznia 2022.
WAZNE ROCZNICE – 08.XII.21 r. wspominać będziemy 60. rocznicę odprawienia pierwszej
Mszy św. w naszym kościele, a 16.12.21 będziemy dziękować Bogu za 9. rocznicę
konsekracji naszego kościoła. Zachęcamy, by w modlitwie wspomnieć o tych, którzy go kupili,
wyremontowali, wyposażali i utrzymywali a także za wszystkich, którzy obecnie dbają o jego
piękno i znaczenie. Do modlitwy dziękczynnej zapraszamy na 12.12, o 12:00

KAWIARNIA – rusza od dzisiejszej niedzieli (28.11.)! 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: spotkania grup i katechezy ogólne dla młodzieży
i rodziców odwołane są od 29.11-31.12.2021. Przepraszamy za zmianę!
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.
KOORDYNATOR MUZYKI I ORGANIŚCI – co jakiś czas wypływają sprawy, które – jak
widać - potrzebują przypominania. Tym razem sprawa dotyczy muzyki w kościele. Za
oprawę muzyczną w naszym kościele podczas wszystkich mszy i nabożeństw są
odpowiedzialne w zasadzie dwie osoby: koordynator muzyki i organista (J. Kozub) lub
organista (A. Pluta). Poza tym koordynator muzyki stanowi pierwszy punkt kontaktu przy
ustalaniu muzyki na takie okoliczności jak śluby, pogrzeby, obrzędy liturgiczne.
Przypominamy również, że nie mają zastosowania usługi zewnętrznych organistów –
głównie chodzi o utrzymanie odpowiedniej kontroli nad eksploatacją organów.
PODZIĘKOWANIA – „Bóg zapłać” Parafianom i Przyjaciołom za modlitwę, troskę
i życzliwość. Dziękujemy za pracę przy kościele: (1) p. Wandzie 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 21.11.2021:

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

£ 2 024.81

£ 1 029.45
£ 643.10
£ 190.00
£ 169.26
£ 2 248.35

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
28.11.21: 1. Jr 33, 14-16 Potomek Dawida będzie wymierzał sprawiedliwość; Ps.
25: Do Ciebie, Panie, wznoszę moją duszę; 2. 1 Tes 3, 12 – 4, 2
Utwierdzenie w świętości na przyjście Chrystusa; 3. Łk 21, 25-28. 34-36
Oczekiwanie na powtórne przyjście Chrystusa.
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

