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Śp. z rodzin:DubieL,Mazurkiewicz, Samborskich
Śp. Waleria Jankowska (3. r. śm.) - z int. syna z rodziną.
Śp. Zygmunt Kukulski (z ok. ur.) - z int. żony z dziećmi i rodziną
O bł. Boże dla osób działających w "Pencil For All" z prośbą
o bł. Boże (z okazji 10. r. działalności).
Dziękczynna z prośbą o bł. Boże i opiekę MB Kozielskiej
dla Radia BOBOLA, prowadzących je i słuchaczy.
O bł. Boże, łaski i opiekę MB Kozielskiej dla ks. Bronisława (ok. ur.).
Śp.Zmarłychy z rodzin: Skinderów i Boguszewskich.
O bł. Boże, opiekę MB Kozielskiej i św. Maksymiliana dla Koła
Lektorów i ich rodzin a także za zmarłych lektorów.
Śp. Kazimiera Stec (6. r. śm.).
Śp. Maria Kłudkowska.
W int. Bogu wiadomej.
O radość życia wiecznego dla Pawła, Katarzyny, Marysi,
Katarzyny i Jana oraz zmarłych z rodziny Babicz - z int. rodziny.
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Śp. Weronika i Piotr, Julia i Jan Iczkiewicz, Aleksandra i
Jan Szukaj i za zmarłych z ich rodzin.
O bł. Boże i opiekę MB Kozielskiej dla szafarzy i ich rodzin.
Śp. Gertruda i Zbigniew Kuźnieców.
Śp. Sabina Pulc (2. r. śm.).
Śp. Błażej i Tekla Fudali.

10:00

Śp. Kazimierz Gęstwa (1. r. śm.) - z int. syna Mariusza z żoną.

SOBOTA
13-II-2022

12:00 Śp. Teresa Nowakowska (1. r. śm.).
Specjalna

16:00

W int. dzieci przygotowujących się do I komuni i ich rodziców.

Niedziela

19:00

Śp. Janina Zielonka (13. r. śm.) oraz mąż śp. Leon i córka śp.
Wiesława.

NABOŻEŃSTWA – w tym tygodniu zapraszamy na nabożeństwa:
(1) Nabożeństwo ku czci św. Maksymiliana Kolbe - we wtorek, po Mszy
wieczorowej;
(2) Modlitwa do MB Kozielskiej - środa, po Mszy wieczorowej;
(3) Adoracja Najśw. Sakramentu i i Czwartek M-ca - czwartek od 19:30-21:00;
(4) Koronka do Bożego Miłosierdzia – piątek, po Mszy porannej.
(5) Zmiana tajemnic różańcowych – niedziela, 06.02.2022, g.13:00;
Zachęcamy gorąco, by wpisywać swoje intencje do specjalnej Księgi Próśb za
przyczyną MB Kozielskiej (klęcznik w kaplicy MB), a także do Andrzejowej Księgi
Próśb (na stoliku, przy pomniku Sybiraczki – pod witrażem gen. Wł. Andersa).
ZMIANA TAJEMNIC RÓŻAŃCOWYCH – członków róż różańcowych zapraszamy
na niedzielną zmiane tajemnic (po sumie, ok. 13ej, w kaplicy MB), podczas której
będzie można odebrać nową tabelę zmian różańcowych. Ci, którzy – z różnych
względów - nie będą mogli dotrzeć proszeni sa o pobranie tych tabel z naszej strony
parafialnej (//bobola.church/pl/>wspólnoty>stowarzyszenie-żywego-różańca).
KATECHEZA KOMUNIJNA – zapraszamy dzieci przygotowujące się do
I Komunii Św. na najbliższą sobotę 12/02/2022, rodziców zapraszamy do Sali
św. Józefa w tym samym czasie.
OGŁOSZENIE DLA BIERZMOWANYCH – zapraszamy was do spotkań ONLINE na platformie ZOOM, by wspólnie przygotować się do Bierzmowania.
Poniedziałkowe spotkanie w małej grupie w najbliższym miesiącu: 07.02, o 06 pm
swoje spotkanie ma grupa RED, 21.2 BLUE, 28.02 AMBER, a w sobotę 26.02
spotykają się wszyscy o 18 pm. Szczegóły spotkań i odpowiednie linki dotrą na
adresy emailowe podane do korespondencji – oczywiście z odpowiednim
wyprzedzeniem, do zobaczenia!
ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO – w tym roku obchodzony będzie 11 lutego
(piątek), w liturgiczne wspomnienie MB z Lourdes. Przypomnijmy, że święto to
ustanowione zostało przez św. Jana Pawła II, w dniu 13 maja 1992 roku. Celem
było objęcie modlitwą wszystkich cierpiących, zarówno duchowo, jak i fizycznie
oraz zwrócenie uwagi świata na potrzeby ludzi cierpiących. 11 lutego w 1984 r.
ogłoszony został list apostolski „Salvifici Doloris” o chrześcijańskim spojrzeniu na
ludzkie cierpienie, jako części tożsamości człowieka, która wzywa go do
wzrastania ponad siebie, aby dojrzeć i odnaleźć zbawczy sens cierpienia.
Tematem tegorocznego orędzia, które wystosował do nas papież Franciszek jest:
„Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny” (Łk 6, 36), Temat ten
(pisze papież) „skłania nas przede wszystkim do zwrócenia naszego spojrzenia
na Boga „bogatego w miłosierdzie” (Ef 2, 4), który zawsze patrzy na swoje dzieci
z ojcowską miłością, nawet wtedy, gdy one od Niego oddalają się”.
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/
NIEOBECNOŚC PROBOSZCZA – w związku z urlopem zdrowotnym proboszcza,
wysztkie obowiązki przemuje i prowadzi (już od 1 grudnia u.r.) ks. Zygmunt.
W ostatnim miesiącu wspierał go pomocą duszpasterską ks. Bronisław, który
w najbliższy wtorek wraca do Polski. Dziękujemy ks. Bronkowi za obecność,
sprawowaną posługę duszpasterską i modlitwy za nas i z nami prowadzone.
Życzymy zdrowia i szybkiego powrotu do naszej parafi. Polecamy waszej modlitwie
posługę wszystkich kapłanów.
WYMIANA ŁAWEK – jak już zauważyliście w nawie głównej wymienione zostały
wszystkie ławki. Mamy niedzieję, że nowa ich wersja nie tylko się podoba, ale że są
wygodniejsze, bardziej funkcjonalne i będą trwalsze. Przyznać trzeba, że projekt
podjęty z pewną dozą ryzyka, bo w trudnym dla nas wszystkich covid’owym
i ryzykownym czasie – dzięki Bożej opatrzności, waszej przychylności i chojności
wielu organizacji - po woli zmierza do końca. Przed nami jeszcze wymiana ławek
w kaplicy Matki Bożej i instalacja kilku na galerii chóru. Wypłaciliśmy już
£ 133 000.00, a więc większą część inwestycji i mamy nadzieję, że – z pomocą
Bożą i ludzką – podołamy reszcie zobowiązań. Jeżeli w dalszym ciągu Pan Bóg
będzie nam błogosławił i wszystko pójdzie zgodnie z planami, zamkniemy całość
prac przed tegorocznymi świetami wielkanocnymi. W trakcie tej modernizacji
wypłynęła jeszcze sprawa wykładziny podłogowej, która wysłużyła już swoje
i domaga się wymiany. Tym również chcemy się zająć, dopinając do całości
inwestycji. Prosimy o cierpliwość, mentalne wsparcie i modlitwę, by cały projekt –
również z jego innowacjami – służył nam przez długie lata, będąc równocześnie
dowodem troski o dom Boży i dumą wobec innych polskich wspólnot w UK.
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). 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.), a nie są członkami naszej parafii Warto
zapoznać się z procedurami, opisanymi na stronie parafii.
RADA ADMINISTRACYJNA – obradowała w czwartek (27.01). Tematami głównymi
było zatwierdzenie przychodów i rozchodów za 2021, problemy bieżące (fire alarm,
konieczne reperacje, do-ubezpieczenie kościoła, sprawy budżetowe na 2022).

PODZIĘKOWANIE ZA POMOC PRZY ROZBIERANIU CHOINEK - dzięki
zaangażowaniu kilku osób udało nam się szybko i sprawnie posprzątać kościół
z dekoracji świątecznych. Szczególne podziękowanie kierujemy do Marii, Marty,
Agaty i Korneli, Emilki i Jerzego, Jarka, Pawła, Piotra, Wojtka, Szymona, Mateusza,
Przemka, Krzysztofa, Darka i Sebastiana.
KOPERTY GA na 2022 – przypominamy, że rozdawaliśmy je pod koniec
ubiegłego roku. W chwii obecnej można je odebrać w kancelarii, najlepiej
w godzinach jej otwarcia. Przy tej ok. 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 też za wasze ofiary, zarówno z ostatniej
zbiórki na fundusz remotowy Kościoła, jak i od indywidualnych darczyńców
(szcz. P. Alicji Dz-J.). Pamiętamy o naszch Dobroczyńcach w modlitwie
i w dalszym ciągu zapraszamy na modlitwę przed obrazem Pani Kozielskiej
za Parafię i Dobroczyńców.
Ofiary z niedzieli 30.01.2022:

Wpłaty na GA (koperty+S/O+D/D+FPI)
Ofiary zebrane na tacę
Ofiary z Kawiarnii
Ofiary ze SKLEPIKU
Cele charytatywne
Dzieła Ewangelizacyjne (PCM NORTHOLT i Inne)
Ofiary na wymianę ławek
Wydatki na parafię od 30.01-05.02.2022:

£ 5 255.74

£ 1 829.20
£ 784.42
£ 304.60
£ 347.80
£ 208.72
£ 979.00
£ 800.00
£ 2 758.24

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
06.02.22: 1. Iz 6, 1-2a. 3-8 Powołanie proroka; Ps 138 Wobec aniołów psalm
zaśpiewam Panu; 2. 1 Kor 15, 1-11 Świadectwo Pawła o zmartwychwstaniu Chrystusa;
3. Łk 5, 1-11 Cudowny połów ryb i powołanie apostołów

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

