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O bł. Boże i opiekę MB Kozielskiej dla Oli (z ok.i ur.) - z int. męża.
Śp. Jan Czmiel (40. r. śm.) - z int. córki Kamili.
Śp. Józef Miśkiewicz (1. r. śm.).
Śp. Zbigniew Dulęba, żona śp. Apolonia oraz za zmarłych
z rodziny Dulęba.
Dziękczynna z prośbą o bł. Boże i opiekę MB Kozielskiej
dla Radia BOBOLA, prowadzących je i słuchaczy.
O bł. Boże, zdrowie, łaski i opiekę MB Kozielskiej dla
Adrianny (z ok. 50 ur.) - z int. dzieci.
O bł. Boże i opiekę MB Kozielskiej dla Katarzyny.
O bł. Boże i opiekę MB Kozielskiej dla ks. Konrada.
Śp. Teresa i Józef Huczyńscy oraz ich rodzice; śp. Andrzej
Józwa; Bronisław i Maria Andreasik.
O bł. Boże dla Basi z rodziną - w int. Bogu wiadomej.
Śp. Zbigniew Kwiatek.
O bł. Boże, zdrowie i opiekę MB Kozielskiej dla Aliny
Dadlez (z ok. ur.).
Śp. Maksymilian (5. r. śm.) oraz śp. rodzice Andrzej i Stefania.
O bł. Boże, świętość, dary Ducha Św., o zdrowie i opiekę MB
Kozielskiej dla kapłanów w parafii oraz o nowe powołania.
Śp. Janusz Michalik (2. r. śm.) - o życie wieczne.
1.Wynagradzająca Bogu za grzechy przeciw NSPJ - z int.
Rodziny Fatimskiej.
2. O łaskę powrotu do zdrowia dla ks. Marka – z int.
ministrantów i ich rodziców.
Śp. Ryszard Dadlez (14. r. śm.), śp. Joanna.
Wynagradzająca Bogu za grzechy przeciw Niepokalanemu
Sercu NMP - z int. Rodziny Fatimskiej.
Śp. Zuzanna i Edward Jeremicz; Wojciech i Zofia Smoła i za
zmarłych z ich rodzin.
Dziękczynna z prośbą o bł. Boże, łaski oraz opiekę MB
Kozielskiej dla Beaty (z ok. ur.).
Śp. Tadeusz Kuźmierkiewicz (18. r. śm.).
O bł. Boże, opiekę MB Kozielskiej i łaski dla Scarlet
(w trudnym czasie).

NABOŻEŃSTWA – w tym tygodniu zapraszamy na nabożeństwa:
(1) MSZA UWIELBIENIOWA i nabożeństwo uwielbieniowe 27.02.2022 od. 7 pm,
(2) Nabożeństwo ku czci św. Andrzeja Boboli - we wtorek, po Mszy wieczorowej;
(3) Obrzęd posypania głów popiołem (we środę; na każdej MSzy Św.), a po
wieczorowej Eucharystii modlitwa do MB Kozielskiej;
(4) Adoracja Najśw. Sakramentu i i Czwartek M-ca - czwartek, od 7:30 pm-9 pm;
(5) Koronka do Bożego Miłosierdzia – w piątek (indywidualne),
(6) Dr. Krzyżowa – piątek po porannej (10:30 am) i wieczorowej Mszy (7:30 pm);
(7) Zmiana tajemnic różańcowych – niedziela 06.03.2022, 13:00, w kaplicy MB.
„KIM JA JESTEM” – teatr KATHARSIS zaprasza na spektakl mający nas
wprowadzić jeszcze głębiej w wydarzenia Wielkiego Postu. Spektakl będzie
wystawiony 06.03.2022, w naszym kościele, po Mszach o godz 10ej i 12ej.
WIELKI POST – rozpoczynamy go we środę, 2 marca. Okres postu liczący
w sumie 40 dni, to ważny czas dla naszej duchowości. Wyruszamy w nim za
Chrystusem, który wskazując na swój krzyż, daje go nam jako znak
zbawienia. Zaproszenie pod krzyż, które Chrystus kieruje do wszystkich
swoich uczniów, jest również wezwaniem dla całego Kościoła do
wewnętrznej odbudowy relacji z nim i pomiędzy uczniami Chrystusa. Bóg
zaprasza nas do siebie z naszymi modlitwami, praktykami pobożnościowymi,
ale też z naszymi słabościami, postanowieniami, pomysłami na wewnętrzną
pracę nad sobą, pragnieniem uświęcenie siebie i wspólnot, do których
należymy. Jako duszpasterze, zachęcamy Was: módlcie się w int. dobrych
postanowień i o wytrwałość! Dołóżcie starań, by przeżyć ten czas owocnie,
przykładnie i po chrześcijańsku. Zapraszamy do podejmowania umartwień,
uporządkowania modlitwy, do włączania się w wielkopostne nabożeństwa
i praktyki pobożne. Od najblilższej środy:
1. obrzęd posypania głów popiołem - Środa Popielcowa, 02.03.22, podczas każdej
Mszy Św. (10: am, 12 pm, 5 pm i 7 pm);
2. codzienna homilia i rozważanie Słowa Bożego podczas każdej Mszy wieczorowej;
3. Droga Krzyżowa: w piątki po porannej i po wieczorowej Eucharystii. – zapraszamy
do prowadzenia tego nabożeństwa grupy parafialne. UWAGA: taca z piątkowych
Mszy św. przeznaczona jest na przygotowanie Bożego Grobu i Ciemnicy;
4. Gorzkie Żale – w każdą niedziele Wielkiego Postu, o 18:30 i w Wielki
Piątek po Liturgii;
5. do Spowiedzi – nie będzie specjalnego dnia spowiedzi, a zamiast tego w okresie
od 3 Marca do 10 kwietnia 2022 r. służymy w konfesjonale od poniedziałku do
piątku, na 30 min przed każdą Mszą (poranną lub wieczorową) i każdy w czwartek
podczas Adoracji Najśw. Sakramentu (od 7:30 pm – 9 pm). Prosimy, by nie
odkładać Spowiedzi na ostatnie dni przed świętami lub na niedziele.
6. do udziału w rekolekcjach - od 13-20 marca 2022 głoszone będą nauki
wielkopostne. Poprowadzi je ks. dr Mariusz Jagielski, rektor Wyższego
Seminarium Duchownego diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, a ich temat „Jak
kochać Kościół?” to zaproszenie do refleksji o umiłowaniu Oblubienicy Chrystusa
mimo wielu aktów pogardy i walki z Kościołem. Jak co roku – również i tym razem
- zachęcamy do takiego rozplanowania czasu, aby samemu/samej wziąć w nich

udział, owocnie je przeżyć albo też ułatwić uczestnictwo w tych ćwiczeniach
duchowych komuś bliskiemu.
7. do dziękczynienia - od najbliższej niedzieli przez cały W. Post po Komunii
zachęcamy do budowania atmosfery ciszy i dziękczynienia. Chodzi o to, by
zewnętrzne wyciszenie pobudziło nas do budowania wewnętrznej postawy
dziękczynienia i adoracji Pana Jezusa, którego przyjmujemy w Komunii - odważmy
się sami powiedzieć Jezusowi o naszej miłości do Niego, a także o bliskich,
o sprawach trudnych, o troskach dnia codziennego i o naszej wierze.
8. do zyskiwania odpustów - przypominamy o możliwości zyskiwania odpustów
i zachęcamy do praktyk pobożnych, które je w tym okresie umożliwiają (np. udział
w rekolekcjach, Drodze Krzyżowej, Gorzkich Żalach lub półgodzinne czytanie opisu
Męki Pańskiej).. Watro tez odświeżyć sobie warunki zyskania odpustu: (1) brak
przywiązania do grzechu (nawet powszedniego); (2) stan łaski uświęcającej lub
spowiedź sakramentalna; (3) przyjęcie Komunii św.; (4) odmówienie wyznaczonych
modlitw (najczęściej "Ojcze nasz" i "Zdrowaś Mario", „Credo”) w intencjach Ojca
Św. – uwaga, nie chodzi tu o modlitwę w intencji samego papieża, a raczej o
polecenie tych spraw, za które papież każdego dnia się modli; (5) wykonanie
czynności związanej z odpustem.
KATECHEZA KOMUNIJNA – zapraszamy dzieci przygotowujące się do
I Komunii Św. w sobotę 05/03/2022, rodziców zapraszamy do Sali św. Józefa
w tym samym czasie.
OGŁOSZENIE DLA BIERZMOWANYCH – zapraszamy do spotkań ON-LINE na
platformie ZOOM dla gupy AMBER, w poniedziałek, 28.02. Linki dotrą na adresy
emailowe podane do korespondencji.
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/
Radio BOBOLA i POSK - zapraszają na projekcję nowego filmu fabularnego o br.
Albercie Chmielowskim: „NĘDZARZ i MADAME”. Po pokazie odbędzie się
spotkanie z reżyserem i aktorami, podczas którego porozmawiamy na temat: „Życie
- poświęcenie siebie dla drugiego człowieka i Ojczyzny”. 06.03.2022. Godzina
16:00 i 19:30. Informacje dot. biletów na stronie www.radio.bobola.church
ZAPISY DO PARAFII – przypominamy, ze samo chodzenie do kościoła nie zawsze
jest równoznaczne z przynależnośią do parafii. W rozumieniu prawa należy
samemu i dobrowolnie dokonać zgłoszenia do parafii oraz dbać 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.

WYMIANA WYKLADZINY PODŁOGOWEJ – dzięki Bożej opatrzności, waszej
przychylności i hojności wielu osób, a także Organizacji - po woli zmierzamy do
końca projektu. Przed nami jeszcze wymiana ławek w kaplicy MB. Wypłaciliśmy już
£ 143 000.00, a więc większą część zobowiązań i mamy nadzieję, że – z pomocą
Bożą i ludzką – podołamy reszcie. Jeżeli w dalszym ciągu Pan Bóg będzie nam
błogosławił i wszystko pójdzie zgodnie z planami, zamkniemy całość prac przed
tegorocznymi świętami wielkanocnymi. W trakcie modernizacji wypłynęła jeszcze
sprawa wykładziny podłogowej. Obecna wysłużyła już swoje i domaga się wymiany.
Udało się nam zakupić materiał i może w najbliższym czasie będzie można ją
wymienić. Mam nadzieję, że podejmowane starania spotkają się z waszą
życzliwością i wsparciem mentalnym, modlitewnym a także materialnym – godnie
z resztą z przesłaniem dzisiejszej Ewangelii. Wszyscy na swój sposób uczestniczymy
w torsce o piękno naszej świątyni. Chcemy też by cały ten projekt służył nam
i potomnym przez długie lata, będąc równocześnie dowodem waszej troski o dom
Boży, a także powodem do dumy wobec innych polskich wspólnot w UK.
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 20.02.2022:

Wpłaty na GA (koperty+S/O+D/D+FPI)
Ofiary zebrane na tacę
Ofiary PAYPALL / SUPPORT SDM
Cele ewangelizacyjne
CRYPTS & PLAQUES
Wydatki na parafię od 20 - 26/2/2022:

£ 3 033.96

£ 979.25
£ 715.66
£ 29.05
£ 110.00
£ 1 200.00
£ 13 042.65

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
27.02.22: 1. Syr 27, 4-7 Wypowiedzi człowieka ujawniają jego wartość; Ps 92 (91), 2-3. 1314. 15-16 Dobrze jest śpiewać Tobie, Panie Boże; 2. 1 Kor 15, 54b-58 Przez Chrystusa
zwyciężamy śmierć; 3. Łk 6, 39-45 Z obfitości serca mówią usta.
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

