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Śp. Zofia i Wojciech Smoła; śp. z rodzin.
Śp. Leszek Kulawik (1. r. śm.) oraz zmarli z rodziny - z int.
syna z rodziną.
O bł. Boże, łaski, opiekę MB Kozielskiej dla Cezarego (18. r. ur.).
Śp. Adam Gołda i zmarli rodzice: Czesława i Kazimierz.
Dziękczynna z prośbą o bł. Boże i opiekę MB Kozielskiej
dla Radia BOBOLA, prowadzących je i słuchaczy.
O zdrowie, bł. Boże i opiekę MB Kozielskiej dla Benedykta
(z ok. 18. r. ur.).
Śp. Maria i Teodor Szczęsny.
Śp. Ryszard Normantowicz (1. r. śm.).
O bł. Boże i opiekę MB Kozielskiej dla Krzysztofa oraz
Bogu w wiadomej sprawie.
Śp. Michał, Rafał, Jan, Zofia, Janina, Franciszek, Stanisław,
Stanisława.
O bł. Boże, opiekę MB Kozielskiej, dary Ducha Św. dla
Marysi (z ok. ur.) - z int. rodziców i siostry.
Śp. Krystyna i Maria Natkaniec; Adela i Zdzisław Jachymczyk.
Śp. Jadwiga i Leszek Sanigórscy.
O zdrowie, bł. Boże, dary Ducha Św. i opiekę MB
Kozielskiej dla Ewy i Adama Sylwestrowicz (w dn. Im.).
Dziękczynna z prośbą o zdrowie, bł. Boże, łaski i opiekę
MB Kozielskiej dla Ewy (dz. Im.).
O bł. Boże, opiekę MB Kozielskiej, dary Ducha Św. dla
Karoliny oraz Bogu w wiadomej sprawie.
Śp. Jan Norbert Łątka - z int. żony z córkami.
O bł. Boże, łaski, zdrowie i opiekę MB Kozielskiej dla
Huberta Kicka - z int. żony i córek.
O bł. Boże i opiekę MB Kozielskiej dla Margaretczan.
Śp. Franciszek Madej (11. r. śm.) - z int. córki Kasi z mężem.
Śp. z rodzin: Nowakowskich, Krzywańskich, Ogrodowczyk.
1. Dziękczynna z prośbą o bł. Boże dla Marii i Józefa
Iczkiewicz (50. r. śl.).
2. Śp. Wiesława i Edward Kuryło; zmarli z rodziny:
Zielonków, Kuryłów, Mazurów.

I znów przychodzi nam świętować Boże Narodzenie, tym razem 2021! Właśnie dlatego jako
duszpasterze zachęcamy każdego z Was, by nie chować się za choinką, dzwoneczkami,
prezentami i tkliwym nastrojem komercji lecz, by pomyśleć, jak je
pięknie przeżyć? Co wnosi w nasze / moje / wasze / twoje życie
świadomość, że Bóg się właśnie narodził O
Zobacz, na obraz! Jest bardzo wymowny! Syn Boży
przychodzi na świat i pomimo, że jako niemowlę jest
bezbronny, kontekst tego przyjścia daje wiele do myślenia.
Jezus nie umie mówić, zależy jest w pełni od Matki i Ojca,
ale przemawia do każdego z nas. Oto Bóg rodzi się w
rodzinie, brońmy więc rodziny! Oto mocne ramie Józefa
buduje bezpieczeństwo Matki i Dziecka. Oto dar
macierzyństwa buduje sens obecności w rodzinie
męża i ojca. Oto dar nowego życia spaja miłość
obydwojga rodziców i pozycjonuje powołanie
mężczyzny i kobiety, stawiając je ponad własne
ambicje, chorą miłość i przerośnięte pragnienie
wolności od wszystkiego. Bóg przychodzi do
nas i nie może być tak, że nierozumne
zwierzęta
czy
gwiazdy
niebieskie
wyprzedzają człowieka w oddaniu mu czci!
W wigilijny wieczór i świąteczny czas, gdy
będziecie sobie składać życzenia, nie
zapomnijcie o bardzo ważnych słowach, które
jak echo deficytów dudnią ciszą po kanałach
TV czy zaułkach ulic: KOCHAM CIĘ. Jako
wasi duszpasterze powtarzamy te same słowa
i liczymy na to, że zostaną przez Was
przyjęte: KOCHAMY WAS, ZA WSZYSTKO,
KIM JESTEŚCIE!!!
Jako duszpasterze życzymy Wam, żebyście spośród całej góry prezentów, przeróżnych choinek, zastawionych stołów, sączących się z
głośników "Jingle Bells’sów" i wciągających propozycji współczesnych cudów techniki,
znaleźli czas i odwagę na dzielenie się sobą, swoim czasem, swoją obecnością, swoim
uśmiechem albo łzą, która zamyka w sobie coś, czego nie da się ująć słowami. Uczyń
wszystko, co możesz, by zwykłe rzeczy stały się dla innych cudem Bożego Narodzenia!
Z darem modlitwy: ks. Zygmunt, ks. Marek, i ks. Mateusz

AKATYST - z okazji 60. rocznicy odprawienia pierwszej Mszy Św. oraz 9. rocznicy
konsekracji naszego kościoła odbyło się w minioną niedzielę Nabożeństwo
z modlitwą "Akatystem Ku Czci Bogurodzicy". Serdecznie dziękujemy wszystkim,
którzy uczestniczyli w tej modlitwie, ale w sposób szczególny dziękujemy
wokalistom: E. Bniński, T. Bniński, P. Chołody, M. Czopor, J. Dancewicz,
A. Fronc, I. Macałka, M. Kaczmarek, K. Kowalczyk, A. Kucharski, K. Kula,
A. Kusiak, J. Kusiak, Ż. Kusiak, M. Macedo, D. Mróz, M. Mróz, A. Pluta,
C. Ziółkowska, K. Ziółkowska, K. Ziółkowska, W. Ziółkowski oraz H. Tracz
(skrzypce) i A. Pluta (piano) a także T. Rzepiński (nagłośnienie), M. Mróz (pomoc
techniczna) i dr A. Pluta (przygotowanie i prowadzenie).
ADWENT – już prawie za nami. W zasadzie został jego ostatni tydzień. Tym mocniej
ponawiamy apel, aby przez uczynki pokutne, modlitwę i jałmużnę oczyścić serce
i zwrócić się w stronę wiary. Ostatnia szansa do udziału w RORATACH -

odprawiane są codziennie o 19.00, a w soboty o 10.00 rano. Niezwykłe
doświadczenia dla dorosłych i dzieci to udział w procesji światła i rozważaniu
Słowa Bożego - szczególne zapraszamy rodziców z małymi dziećmi.
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.
KIERMASZ ŚWIĄTECZNY – serdecznie dziękujemy pomysłodawcom, realizatorom
i uczestnikom tegorocznego Kiermaszu. Udało się nam osiągnąć znacznie więcej niż
planowaliśmy, bo oprócz warstwy materialnej najcenniejszym przychodem tej
imprezy było poznawanie się, spotkanie i rozmowa. Do przychodów Kiermaszu
dorzucamy zatem znajomości, przyjaźnie i udany czas spędzony w bezpiecznym
parafialnym. Pssss, a materialny benefit można sprawdzić na następnej stronieѮ
ѱ
Ѱ
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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 akcjach
duszpasterskich, nabożeństwach, organizowanych przez parafię zdarzeniach lub
dba o jej funkcjonowanie, materialne lub duchowe dobro lub Gift Aid). Przed
przyjściem do Kancelarii po różne poświadczenia zachęcamy, by wcześniej
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/
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. Serdeczne podziękowania dla Zjednoczenia Polek w WB za
materialne wsparcie parafialnych dzieł charytatywnych (£1.5K). Dziękujemy także
za ofiary na cele remontowe (WYMIANA ŁAWEK). W dalszym ciągu zapraszamy
na modlitwę przed obrazem Pani Kozielskiej za parafię i Dobroczyńców.
Ofiary z niedzieli 12.12.2021:

Wpłaty na GA (koperty+S/O+D/D+FPI)
Ofiary zbierane na tacę podczas Mszy Św.
Mikołajki i Kiermasz Świąteczny
Cele charytatywne (Zjednoczenie Polek w WB)
CRYPTS & PLAQUES
Wydatki na parafię od 12-18.12.2021:

£ 6,944.43

£ 1 070.50
£ 778.68
£ 2 017.75
£ 1 777.50
£ 1 300.00
£ 1,972.65

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
19.12.21: 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

