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Śp. Wiesława Lloyd z okazji imienin - z int. córki z rodziną.
1. Śp. Leonarda i jej rodzice, śp. Jan.
2. Śp. Roman Otrembski.
1. Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o bł. Boże dla
parafii i parafian (9. r. konsekracji) – int. fund.
2. O bł. Boże dla żyjących oraz za poległych i zmarłych członków
związku byłych żołnierzy Samodzielnej Brygady Strzelców
Karpackich – int. fund.
Za dzieci utracone przed narodzeniem i ich rodziny
(z ok. wspomnienia MB z Guadalupe).
Dziękczynna z prośbą o bł. Boże i opiekę MB Kozielskiej dla Radia
BOBOLA, prowadzących je i słuchaczy.
1. Śp. Małgorzata i Marian Dluszczyk.
2. O łaskę uzdrowienia dla Zdzisława.
Help and protection of Holy Mother of Kozielsk for Sharon's and
Wendy’s Families.
Dziękczynna z prośbą o zdrowie, bł. Boże i opiekę MB
Kozielskiej dla Marleny i Mirosława Kaptur (z ok. 1. r. śl.).
Śp. Augusto Garzon.
Śp Stanisława Kozioł (17. r. śm.) i jej rodzicow; śp. Stanisław i Józef
(jej synowie); śp. Aleksandra (jej synowa) i śp. Dariusz (jej wnuk).
Śp. Halina i Stefan Steckiw.
Śp. Jan (Zdzisław) Grzyb.
W intencji Bogu wiadomej.
Śp. Zdzisław Matusik oraz ołaskę nieba dla duszw czyśćcu cierpiących.
Śp. Jan Suchcitz.
O łaskę nawrócenia, przebaczenia i opiekę MB Kozielskiej.
Śp. Zofia i Wojciech Smoła; śp. z rodzin.
Śp. Leszek Kulawik (1. rocznica śmierci) oraz zmarli z
rodziny - z intencji syna z rodziną.
O błogosławieństwo Boże, łaski, opiekę Matki Bożej
Kozielskiej dla Cezarego (18. rocznica urodzin).
Śp. Adam Gołda i zmarli rodzice: Czesława i Kazimierz.

ZABAWA MIKOŁAJKOWA – dziękujemy wszystkim, którzy w sobotę 4 grudnia
wzięli udział w tej imprezie. To ważne, gdyż chcemy – oprócz dobrej zabawy i
budowania chrześcijańskiego klimatu, sprzyjającemu szeroko rozumianemu
rozwojowi naszych dzieci – budować spotkania integrujące naszą wspólnotę
parafialną. Mimo zakazów dziękujemy Agnieszce i Teresie za także osobom
wspierającym ten projekt za czas, wysiłek i optymizm poświęcony temu dziełu!
Zapraszamy za rok!
PROMOCJA MINISTRANCKA – w niedzielę 5 grudnia, na specjalnej Mszy o godz.
16:00 odbyła się uroczystość odnowienia przyrzeczeń ministranckich i przyjęcia
nowych kandydatów. Przy ołtarzu służy 33 chłopców i dziewczynek w wieku od 818 lat. Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie świętowania w
kościele i przy wspólnym stole.
WAZNE ROCZNICE – 08.XII.21 r. wspominaliśmy 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 godz. 12:00.
AKATYST - z okazji zbliżającej się 60. rocznicy odprawienia pierwszej Mszy Św.
oraz 9. rocznicy konsekracji naszego kościoła bardzo serdecznie zapraszamy na
Nabożeństwo i Modlitwę "Akatystem Ku Czci Bogurodzicy", w niedzielę, 12
grudnia, po Mszy Świętej wieczorowej – UWAGA: w tym dniu wyjątkowo
wieczorowa Msza przesunięta będzie na godzinę 18:00. Akatyst jest najstarszym
hymnem maryjnym, którego myślą przewodnią jest obecność Maryi w ziemskim
życiu Chrystusa i w Jego Kościele. Hymn ten po raz pierwszy w naszej Parafii
zostanie odśpiewany w całości, w czterogłosowej aranżacji, przygotowany przez
Grupę OIKUMENE i członków innych wspólnot. Zachęcając do wzięcia udziału w
modlitwie do MB, proponujemy również obejrzenie pamiątkowego "Zwiastuna",
który został przygotowany z okazji wcześniejszych obchodów Rocznicy Koronacji
Obrazu MB Kozielskiej-Zwycięskiej. Link można znaleźć na parafialnej stronie
internetowej w zakładce 'OGŁOSZENIA'.
ADWENT – za nami już dwa tygodnie Adwentu, ponawiamy zachętę, do
wyhamowania codziennej bieganiny i zatrzymania się nad słowami „…i stał się
człowiekiem dla naszego zbawienia”. Przypominają nam one o drugiej prawdzie
naszej wiary, Wcielenie Syna Bożego. Wierzymy, że przez uczynki pokutne,
modlitwę i jałmużnę oczyszczamy nasze intencje, myśli i serca, a to pozwala nam
na refleksję i zwrot w stronę wiary. Zachęcamy też do włączenia się w tradycję
RORAT, które odprawiane są codziennie o 19.00, a w soboty o 10.00 rano.
Zapraszamy też do udziału w procesji światła i rozważaniu Słowa Bożego.
Szczególne zaproszenie kierujemy do rodziców małych dzieci - to wspaniała
okazja do katechezy osnutej o procesję Światła.
UWAGA OBOSTRZENIA - w związku z kolejnymi restrykcjami wprowadzonymi
przez Rząd UK, od dziś w kościele trzeba mieć założone maseczki. MASKI SĄ
OBOWIAZKOWE i jest to wymóg prawa, który spoczywa na każdym z uczestników
Liturgii. O tym obowiązku przypomina nam plansza informacyjna przy wejściu do

kościoła. Zwolnieni są z nich posiadacze odpowiednich poświadczeń, chórzyści,
kantorzy i lektorzy lub osoby podejmujące funkcje liturgiczne. Jak na razie
wystarczające jest generalne sprzątanie kościoła i dbałość o czystość. Nie ma też
wymogu zachowania dystansu, czy limitów uczestników, ani obostrzeń w Liturgii.
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 informację. Dziękujemy za zaangażowanie i pomoc!
KIERMASZ ŚWIĄTECZNY – serdecznie zapraszamy na kiermasz świąteczny w tę
niedzielę 12 grudnia w sali św. Józefa. Dochód z kiermaszu będzie przeznaczony na
wsparcie funduszu na rzecz wymiany ławek.
OGŁOSZENIA ŚWIĄTECZNE:
1. ODWIEDZINY CHORYCH – jak co roku przed świętami pragniemy odwiedzić
w domach parafian, którzy o własnych siłach już nie mogą dotrzeć do kościoła.
Krewnych lub przyjaciół prosimy o zapisanie chorego w zakrystii (imię, nazwisko, adres
i telefon). Godziny wizyt ustalane będą indywidualnie z chorymi lub ich rodzinami.
2. KANCELARIA – przerwa świąteczna od 20/12/2021 – 08/01/2022. Osoby, które mają
sprawy do załatwienia proszone są o uwzględnienie tego faktu w swoich terminarzach.
2. KAWIARNIA – będzie nieczynna od 20.12.21 do 08.01.22. W tym samym czasie
nieczynny będzie SKLEPIK parafialny.
3. SPOWIEDŹ – będzie trwała do 22 grudnia. Przypominamy, że od początku
Adwentu zapraszamy do korzystania z niej albo (1) w tygodniu na 30 min przed
każdą Mszą Św., albo (2) w niedziele na miarę dostępności spowiadających, albo
w każdy czwartek od 19:30-21:00. Prosimy, aby nie odkładać spowiedzi
przedświątecznej na ostatnie dni przed świętami.
4. MSZE W OKRESIE ŚWIĄTECZNYM:
24/12: 22:00 (Pasterka) i o północy: (Pasterka);
25/12: 8:30, 10:00, 12:00 i 19:00 (spacerowa);
26/12: 8:30, 10:00 i 12:00. UWAGA: w tym dniu nie będzie Mszy wieczorowej!
31/12: Msza św. i nabożeństwo na zakończenie Starego Roku 2021 o 18:00.
5. 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.
ZAPISY DO PARAFII – chodzenie do kościoła nie zawsze oznacza przynależności
do parafii. W rozumieniu prawa osoba, która sama i dobrowolnie dokona
zgłoszenia do parafii oraz dba o utrzymywanie z nią kontaktu (np. przez udział w
nabożeństwach, organizowanych zdarzeniach lub dba o jej funkcjonowanie,
materialne lub duchowe dobro lub Gift Aid). Niestety, coraz częściej zgłaszają się

do Kancelarii osoby proszące o różne poświadczenia (np. podpisanie formy dla
dziecka do szkoły, wystawienie świadectwa moralności do chrztu, itp.). Warto
zapoznać się z procedurami, opisanymi na stronie parafii.
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/
KATECHEZY – (1) KOMUNIA: spotkanie dla dzieci i rodziców w dniu 18.12, o godz.
16:00. (2) BIERZMOWANIE: spotkania grup młodzieżowych i katechezy ogólne
zostały odwołane 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.
PODZIĘKOWANIA – „Bóg zapłać” Parafianom i Przyjaciołom za modlitwę, troskę
i życzliwość. Dziękujemy za pracę przy kościele, troskę o kwiaty 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 05.12.2021:

Wpłaty na GA (koperty+S/O+D/D+FPI)
Ofiary zbierane na tacę podczas Mszy Św.
Cele Charytatywne
Kawiarnia
CRYPTS & PLAQUES
Wydatki na parafię od 05-11.12.2021:

£ 3 510.71

£ 1 273.70
£ 743.99
£ 82.78
£ 210.24
£ 1 200.00
£ 4 137.25

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
12.12.21: 1. Mi 5, 1-4a Mesjasz będzie pochodził z Betlejem; Ps. 80: Odnów nas, Boże
i daj nam zbawienie; 2. Hbr 10, 5-10 Chrystus przychodzi spełnić wolę Ojca; 3. Łk 1, 3945 Maryja jest Matką oczekiwanego Mesjasza.
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

