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Śp. Jan, Walenty i Cecylia Kołodziej.
Śp. Katarzyna Fąfara (43. r. śm.).
1. Śp. Gen. Stanisława Maczka, poległych i zmarłych
żołnierzy 1. Dywizji Pancernej (z ok. 80. r. powstania
Dywizji i 130. r. ur. Generała) - z int. Fundacji SPK w WB.
2. W podziękowaniu za wszelkie łaski z prośbą o bł.
Boże, mocną wiarę i opiekę MB Kozielskiej dla Piotra
Zaki (20. r. ur.).
Śp. Stanisław Hurkała (9 r. śm.).
Dziękczynna z prośbą o bł. Boże i opiekę MB Kozielskiej
dla Radia BOBOLA, prowadzących je i słuchaczy.
Śp. Gabriela Dulko.
Śp. Aleksander Paszkowski (1. r. śm.).
Śp. Maria i Jan Leśniak.
Śp. Jadwiga i Leszek Sanigórscy.
O bł. Boże, dary Ducha Świętego i opiekę MB Kozielskiej
dla Władysławy, Jolanty i Chrisa (z ok. ur.).
O bł. Boże, zdrowie i opiekę MB Kozielskiej dla Kamila
(z ok. ur.).
Z prośbą o powrót do zdrowia i łaski od MB Kozielskiej dla
Joanny Materka.
W intencji Bogu wiadomej.
Wynagradzająca Bogu za grzechy przeciw NSPJ - z int.
Rodziny Fatimskiej.
Śp. Elżbieta i Kazimierz Rollinger.
Wynagradzająca Bogu za grzechy przeciw
Niepokalanemu Sercu NMP - z int. Rodziny Fatimskiej.
Śp. rodzice: Halina i Mieczysław Mazur (r. śm.) i za
zmarłych z rodziny.
Śp. Olga i Stanisław Leszkowicz - z int. córki.
O bł. Boże, opiekę MB Kozielskiej, dary Ducha Św. dla
Wiktorii (z ok. ur.).
Śp. Zofia Szoma - z int. córki z rodziną.

DZIŚ ZMIANA CZASU NA LETNI (śpimy krócej!)

NABOŻEŃSTWA – w tym tygodniu zapraszamy na nabożeństwa:
(1) Nabożeństwo do MB Kozielskiej;
(2) Koronka do Bożego Miłosierdzia – w piątek (indywidualne),
(3) Dr. Krzyżowa – piątek po porannej (10:50) i wieczorowej Mszy (20:00);
(4) I Piątek M-ca – Litania do NSPJ po wieczornej Mszy z aktem zawierzenia.
(5) I Sobota M-ca – Nabożeństwo Fatimskie po wieczornej Mszy.
(6) Zmiana tajemnic różańcowych – niedziela, 03.04.2022, g.13:00.
WIELKI POST – okres postu małymi krokami dobiega końca i chociaż jest
ważnym czasem dla naszej duchowości, niektórym może wydawać się, że
zdążą i mają czas na zmiany. Nie ulegajmy jednak wrażeniu, że na poprawę
życia i zbawienie mamy jeszcze dużo czasu. To szatańska pokusa!
Zapraszamy do podejmowania umartwień, uporządkowania modlitwy, do
włączania się w wielkopostne nabożeństwa i praktyki pobożne.
1. Droga Krzyżowa: w piątki po porannej i po wieczorowej Eucharystii. Prowadzą
grupy parafialne: 1.04 Chór; 8.04 Oikumene; 15.04, o 15 Żywy Różaniec,
a o 22:00 Gr. Wielbieniowa.
UWAGA: taca z piątkowych Mszy św. przeznaczona jest na przygotowanie
Bożego Grobu i Ciemnicy;
2. Gorzkie Żale – w każdą niedziele Wielkiego Postu, o 18:30 i w Wielki
Piątek po Liturgii;
3. 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 19:30 – 21:00).
Prosimy, by nie odkładać Spowiedzi na ostatnie dni przed świętami lub na
niedziele.
4. do dziękczynienia - przez cały W. Post w niedzielę po Komunii zachęcamy do
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.
5. 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 też 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 int.
samego papieża, a raczej o polecenie tych spraw, za które papież każdego dnia
się modli; (5) wykonanie czynności związanej z odpustem.
GRUPA WIELBIENIA – zaprasza dziś (27.03) na nabożeństwo uwielbienia Krzyża,
które zaplanowane zostało po wieczornej Mszy Św. Będzie to wyśmienita okazja
do oddania chwały Jezusowi, który ukochał nas Miłością nieskończoną, umierając
za nas na krzyżu.

OGŁOSZENIE DLA BIERZMOWANYCH – zapraszamy do spotkań ON-LINE na
platformie ZOOM. Grupa AMBER, 28/3, o 6 pm. Prosimy o punktualności
i sumienne uczestniczenie – jakoś wydaje się, że zaczynają przeważać
„ważniejsze sprawy” niż Bierzmowanie, a to dużo daje do myślenia i niepokoi!
Linki dotrą na adresy emailowe podane do korespondencji.
KATECHEZA KOMUNIJNA – najbliższe spotkanie komunijne odbędzie się
dopiero w sobotę, 02/04/2022, godz. 16:00.
POSŁANIE SZAFARZY – w niedzielę 3 kwietnia 2022 r. będzie miał miejsce
coroczny obrzęd posłania świeckich mężczyzn i dopuszczenia ich do udzielania
Komunii Św. w naszym kościele, a także – z polecenia kapłana – zanoszenia
Ciała Pańskiego do chorych. Zwykłe pozwolenie udzielane jest na jeden rok
i może być przedłużone na dłuższy okres lub - w uzasadnionych przypadkach zawieszone. Tak dla przypomnienia w naszej parafii posługują: p. Wojciech
Gałecki, p. Paweł Dudziński, p. Remigiusz Farbotko, p. Piotr Kowalski, p.
Krzysztof Kula, p. Szymon Kręcidło, p. Jerzy Kusiak i p. Mariusz Zbrzyzny. Do ich
grona dołączony zostaje w tym roku p. Jan Fąfara. Liturgiczny obrzęd posłania
szafarzy nadzwyczajnych Komunii Św. włączony zostaje w Liturgie Mszy św.
o godz. 19:00. Prosimy o modlitwę w intencji wszystkich szafarzy i ich rodzin.
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 są indywidualnie z chorymi lub rodzinami.
DUCHOWA ADOPCJA – coroczna Uroczystość Zwiastowania Pańskiego –
(25 marca) daje sposobność do podjęcia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego
i wpisania się do Księgi Duchowej Adopcji, która od piątku będzie wyłożona
w kaplicy MB Kozielskiej (warunki Duchowej Adopcji będzie można znaleźć na
ulotkach wyłożonych obok księgi).
SZKOLENIE SAFEGUARDING: 28 marca, 19:30, w sala św. Józefa: odbędzie
się szkolenie Safeguarding dla wszystkich osób udzielających się w
parafii, członków i liderów grup, itd. Obecność raczej obowiązkowa.
ROCZNICA KATASTOFY – zbliża się data 12. rocznicy tego wydarzenia. 10 kwietnia
br. myślami, sercem i modlitwą przeniesiemy się do tragicznej w skutkach
katastrofy samolotu TU-154 w Smoleńsku. Zachęcamy w tym dniu do budowania
atmosfery ciszy i modlitewnej zadumy. Zapraszamy na nabożeństwa i Msze św.
odprawiane w naszym w kościele. Polecać będziemy miłosierdziu Bożemu
wszystkich tych, którzy wówczas zginęli, a szczególnie Prezydenta Lecha
Kaczyńskiego z małżonką, Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego i ks. Prałata
Bronisława Gostomskiego, naszego proboszcza w latach 2003-2010!
PROGARM WYMIANY ŁAWEK – dzięki waszej przychylności, a także hojności wielu
osób i Organizacji, a także Bożej opatrzności, która – jak widać – czuwa nad naszą
parafią, po woli zmierzamy do końca projektu. Przed nami jeszcze wymiana ławek
w kaplicy MB i karpetu. Idziemy jednak do przodu. Miło nam poinformować, że w tym
tygodniu wypłacone zostały wszystkie należności wynikające z kontraktu (£ 160 000.00!).
Jednak dziękczynne Ciebie Boga wysławiamy odśpiewamy dopiero po wymianie

wykładziny i instalacji ławek w kaplicy Matki Bożej – co mamy głęboką nadzieję, stanie się
jeszcze przed Wielkanocą. Chcemy w tym miejscu oddać cały ten projekt w ręce Bożej
opatrzności z prośbą, by służył nam i przyszłym pokoleniom, będąc równocześnie
dowodem naszej miłości do tego, co święte i Bogu poświęcone z miłością i głęboką
troską o przyszłość i młode pokolenie Polaków w UK.
Może brzmi to trywialnie, ale jako zarządzający parafią wraz z duszpasterzami,
chcielibyśmy się dowiedzieć, czy podejmowane starania spotkają się z waszym
zadowoleniem? Liczymy oczywiście w dalszym ciągu na Waszą życzliwość i szeroko
rozumiane wsparcie (mentalne, modlitewne a także materialne). To dla nas ważne.
Zawirowania, jakie obserwujemy w świecie, wzmożyły troskę o przyszłość Waszych
domów, planów odnośnie powrotów, inwestycji czy nastawienia się na czasowe
przetrwanie. W kontekście kościoła i Parafii to, co się dzieje obecnie w Europie
i świecie, a także niespotykana migracja, szalejące koszty utrzymania, wzrost cen
energii i usług, odchodzenie ludzi młodych z Kościoła, ogromny wpływ
zmaterializowanej wizji życia, itd., budzi pytanie o przyszłość wielu wspólnot
kościelnych (polskich, innych grup etnicznych, a także – co może dziwić – angielskich
- już i tak wiele z nich walczy o przetrwanie. W naszym parafialnym środowisku
jeszcze nie jest tak źle i każdy - na swój sposób - uczestniczy w trosce o piękno
świątyni, to trzeba mieć świadomość, że zmienia się postać tego świata. Jedyną
nadzieję pokładamy w Bożej opatrzności, że zarówno ta bliższa, jak i dalsza
przyszłość nie doprowadzi do destabilizacji porządku, w którym żyjemy.
PODZIĘKOWANIA – „Bóg zapłać” Parafianom i Przyjaciołom za modlitwę, troskę
i życzliwość. Dziękujemy za pracę przy kościele i za sprzątanie kościoła. O wszystkich
naszch Darczyńców pamiętamy w modlitwie do Boga i przed obrazem Pani
Kozielskiej, modląc się za Parafię i Dobroczyńców podczas środowego nabożeństwa.
Ofiary z niedzieli 20.03.2022:
£ 23 571.7
Wpłaty na GA (koperty+S/O+D/D+FPI)
£ 1 835.50
Ofiary zebrane na tacę
£ 1 051.2
Datki na parafię z kawiarni + INNE
£ 311.71
Zbiórka na kwiaty do B. Grobu
£ 263.20
CRYPTS & PLAQUES
£ 650.00
Zwrot podatku GIFT AID z 2021 roku
£ 19 460.09
Wydatki na parafię od 20-26/03/2022:
£ 20 982.18

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
27.03.22: 1. Wj 3, 1-8a. 13-15 Powołanie Mojżesza; Ps 103 Pan jest łaskawy, pełen
miłosierdzia; 2. 1 Kor 10, 1-6. 10-12 Życie Izraela na pustyni jest zapowiedzią rzeczy
przyszłych; 3. Łk 13, 1-9 Jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie.
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

