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ŚW. ANDRZEJA BOBOLI
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WIADOMOŚCI PARAFIALNE
26 Czerwca 2022

NIEDZIELA

Rok C

2428

08:30 Śp. Wiesław i Danuta (r. śm.).
O bł. Boże, dary Ducha Św. i opiekę MB Kozielskiej dla
10:00
ks. Marka (z ok. ur.) - z int. parafian.
XIII NIEDZIELA
1. Dziękczynna z prośbą o bł. Boże, opiekę MB Kozielskiej
Zw.
dla Barbary i Andrzeja (24. r. śl.) oraz dary dla Piotra (z
12:00 ok. 21. r. ur.).
2. O bł. Boże, zdrowie i opiekę MB Kozielskiej dla Reginy i
Grzegorza (z ok. 25. r. śl.).
NIEDZIELA
19:00 O bł. Boże, łaski i opiekę MB Kozielskiej dla ks. Marka (r. ur.).
1. Dziękczynna z prośbą o bł. Boże i opiekę MB Kozielskiej dla
Radia BOBOLA, prowadzących je i słuchaczy.
27-VI-2022
10:00
2. O bł. Boże, zdrowie i opiekę MB Kozielskiej dla ks.
Marka (z ok. ur.) - z int. Rodziny Fatimskiej.
PONIEDZIAŁE 19:00 Dziękczynna za wszystkie łaski i ludzi z prośbą o bł. Boże i
opiekę MB Kozielskiej (z ok. r. ur.).
K
28-VI-2022
10:00 Śp. Kazimierz Michalik (2. r. śm.).
WTOREK
19:00 Śp. Władysław Kusy (z ok. im.).
29-VI-2022
10:00 Śp. Michael O'Connor.
12:30 Śp. Jadwiga Świstak.
Pogrzeb
ŚRODA
19:00 O bł. Boże, łaski i opiekę MB Kozielskiej dla Pawła (w dniu im.).
30-VI-2022
10:00 Śp. Jadwiga Sanigórska (1. r. śm.).
1. Śp. Danuta Choroszewska (2. r. śm.) - z int. córki z
CZWARTEK 19:00 rodziną.
2. Śp. Elżbieta Szlachtycz.
1. O bł. Boże, zdrowie i opiekę MB Kozielskiej dla Haliny
01-VII-2022
10:00 Nedweckiej – int. od Róż Różańcowych.
2. W intencji Bogu wiadomej.
Wynagradzająca Bogu za grzechy przeciw NSPJ - z int.
PIĄTEK
19:00
Rodziny Fatimskiej.
02-VII-2022
10:00 W intencji Bogu wiadomej.
12:00 Śp. Mieczysław Stachiewicz.
Specjalna
Wynagradzająca Bogu za grzechy przeciw
SOBOTA
19:00
Niepokalanemu Sercu NMP - z int. Rodziny Fatimskiej.
08:30 Śp. Józefa i Stefan Polit oraz za zmarłych z ich rodzin.
03-VII-2022
O bł. Boże, dary Ducha Św. i opiekę MB Kozielskiej dla
10:00 Anny (6. r. ur.); taty Ryszarda (z ok. ur.) i dziadka Edwarda
(z ok. ur.).
XIV NIEDZIELA
Zw.
12:00 Śp. Jan Szymański i żona Halina - z int. synowej i wnuka.
19:00 Śp. Anil Dahal.
26-VI-2022

NABOŻEŃSTWA – w tym tygodniu zapraszamy na nabożeństwa:
(1) Nabożeństwo czerwcowe – niedziela, ale z godz. 18:30 przeniesione na 20:00!
(2) Nabożeństwo do MB Kozielskiej - środa , po Mszy wieczorowej;
(3) Koronka do Bożego Miłosierdzia – w piątek, po Mszy Św. porannej;
(4) I Piątek M-ca, godz. 19:30, Litania do NSPJ i Akt oddania NSPJ;
(5) I Sobota M-ca – Nabożeństwo Fatimskie, godz. 19:00, kaplica MB
(6) I Niedziela M-ca - zmiana tajemnic różańcowych, 13:00, kaplica MB;
(7) Nabożeństwo eucharystyczne z nieszporami – niedziela, godz. 18:30.
Jeszcze w tym tygodniu zapraszamy do udziału w nabożeństwie ku czci
Najświętszego Serca Pana Jezusa – wystawienie Najśw. Sakramentu i Litania do
NSPJ. Zachęcamy do wspólnej modlitwy, a tych, którzy nie mają możliwości dotrzeć
do kościoła, prosimy o indywidualne odmawianie Litanii. Polecamy waszej
modlitewnej pamięci całą naszą parafię i prośbę o pokój na świecie i w Europie
(szczególnie na Ukrainie).
GRUPA WIELBIENIA – zaprasza na wielbienie - ostatnie przed wakacjami – w tą
niedzielę. Msza św. o godz. 19.00, a po niej modlitwa chwały, uwielbienia i czci Pana
Jezusa, w dziękczynieniu za Jego Miłość i Miłosierdzie. W związku z tym, nabożeństwo
przeniesione zostało z godziny 18:30 na spotkanie modlitewne po Mszy Św.
BOŻE CIAŁO – jeszcze raz dziękujemy za przygotowanie ołtarzy stacyjnych
członkom Róży II pw. MB Kozielskiej-Zwycięskiej, Róży III pw. MB Królowej Różańca
Św., Róży V pw. Św. Jana Pawła II i Róży VI pw. Św. Kazimierza Królewicza oraz
Grupie Wielbienia. Dziękujemy również dzieciom rocznicowym i ich rodzicom za udział
w procesji eucharystycznej i wspólnej modlitwie.
BIESIADA – dziękujemy za pomysł i realizację parafialnej biesiady integracyjnej pt.
„Wiła wianki”, która miała miejsce wczoraj w naszej kawiarni. Dziękujemy za dużo
muzyki, zabawy i śpiewu a uczestnikom za obecność i włączenie się do tego dzieła!
ZAPISY I KOMUNIA 2023 – potrwają do 30 czerwca br. Przypominamy
zainteresowanym rodzicom o pewnych zasadach, jakie towarzyszą tym katechezom.
Poprzeczka dźwignięta jest wysoko, ale chcemy w ten sposób podjąć próbę zbudowania
zespołu dzieci-rodzice-katecheci, a także prowadzenia w miarę systematycznych
spotkań. W planach wykorzystane zostaną rozmaite celebracje liturgiczne i katechezy
okolicznościowe. Uprzedzamy, że realna ocena możliwości skłania nas do otworzenia
listy dla jedynie 40 dzieci. Ilość uczestników zadecyduje o ilości grup, a katechezy
prowadzone będą również dla …rodziców! Kandydatami mogą być dzieci naszych
parafian, z kartotekami aktywnymi co najmniej od 2021 roku. Dziecko ma mieć
ukończony 8 rok życia (do 31.08.2022). Zgłoszenia przyjmowane są tylko w kancelarii –
prosimy wcześniej upewnić się o dniach i godzinach pracy biura parafialnego. Zgłoszenia
będą weryfikowane i ustalona zostanie data rozmowy z rodzicami dziecka. Spotkania
katechetyczne rozpoczną się pod koniec września 2022.
ZAPISY NA BIERZMOWANIE – przypominamy, że trwają do 30 czerwca. Zapisy tylko
w kancelarii! Z troską duszpasterską chcemy pomóc kandydatom w przygotowaniu się do
świadomego przyjęcia tego Sakramentu. Kandydat ma mieć ukończony 14 rok życia (do
31.08.2022) i co najmniej od roku należeć do parafii. Formularz rejestracyjny dostępny jest
w kancelarii i na naszej stronie internetowej. Prosimy, aby go sobie wydrukować, wypełnić
i złożyć w biurze parafialnym – dla uniknięcia nieporozumień warto wcześniej upewnić się o
dniach i godzinach pracy Biura. Prosimy także o kopię aktu chrztu.

Szczegóły organizacyjne dotyczące kursu podane zostaną w późniejszym terminie.
KSIĄŻKA O PROBOSZCZU – chodzi o ks. Kazimierza Sołowieja, założyciela
naszej parafii i pierwszego jej proboszcza. Nakładem Wydawnictwa Naukowego
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie ukazała się bardzo
obszerna biografia ks. Sołowieja z opracowaniem jego kazań. Autorem publikacji
jest znany nam Ks. prof. dr hab. Władysław Wyszowadzki z Wydziału
Teologicznego UKSW i zarazem proboszcz polskiej parafii pw. Chrystusa Króla
w Londynie (Balham). W tą niedzielę w naszym sklepiku prowadzona jest
promocja tej publikacji i - co ważniejsze - możliwość nabycia jej po okazyjnej cenie!
Książka nosi tytuł „Ks. Kazimierz Sołowiej (1912-1979). Gorliwy duszpasterz i wielki
patriota w trosce o wolność Ojczyzny”. Autor ze względu na sympatię dla naszej
parafii dochody ze sprzedaży przeznaczył na nasz kościół.
SPOTKANIE SCHOLKI – pierwsze organizacyjne spotkanie dla chętnych, którzy
się zapisali do scholii dziecięcej, a także tych, którzy chcieliby się jeszcze zapisać,
odbędzie się za tydzień, w niedzielę, 3.07.2022 r., po Mszy św. o godz. 10.00,
w sali harcerskiej (uwaga: przejście przez kawiarnię).
OFERTA EDUKACYJNA - Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego,
ks. prof. Mirosław Kalinowski, powołał do istnienia Studium KUL Jana Pawła II
dla Polonii i Polaków za granicą. Oferta edukacyjna zakłada pomoc
w podnoszeniu kwalifikacji i kompetencji zawodowych oraz rozwoju osobowym.
Wszystkie zajęcia w ramach studium będą bezpłatne, poprowadzić je będą
profesorowie, wykładowcy i eksperci KUL. Będą trwały 6 miesięcy i odbędą się
w trybie hybrydowym: trzy dwudniowe zjazdy stacjonarne w Londynie i trzy
dwudniowe zjazdy online. Absolwenci otrzymają dyplomy KUL i certyfikaty
ukończenia studium w języku polskim i angielskim. Dla chętnych będzie
możliwa kontynuacja dalszej nauki.
Oferta szkoleń w ramach Studium zaprasza na następujące kierunki:
 Szkolenie z opieki nad pacjentem przewlekle chorym i paliatywnym.
 Szkolenie z poradnictwa i strategii wspierających.
 Szkolenie z profilaktyki zachowań ryzykownych.
 Szkolenie dla liderów wsparcia – kształtowanie systemów wsparcia.
 Studium nowych mediów i komunikacji.
 Studium promocji kultury polskiej.
 Studium teologii, Biblia – nowa ewangelizacja.
Do zgłoszenia się lub celem uzyskania informacji można wykorzystać email:
polonia@kul.pl lub numer +48 81 445 42 90.
REMONT WEJŚCIA GŁÓWNEGO – drodzy parafianie, od czasu do czasu

stajemy przed koniecznością inwestycji, które – z różnych względów
odkładane na później - nagle stają się niecierpiące zwłoki, chociażby ze
względu na bezpieczeństwo osób wchodzących i wychodzących z naszej
świątyni. Jestem przekonany, że jako dobrzy gospodarze zwróciliście już
uwagę na rozwarstwienia w schodach przy głównym wejściu do kościoła.
Samo pęknięcie jest tylko zewnętrznym sygnałem tego, co dzieje się w całej
strukturze głównego portalu. Górny stopień jest jeszcze w dobrej kondycji, ale
następny jest pęknięty po całej długości i może stać się powodem
nieszczęścia. To samo można powiedzieć o stopniu rozbiegowym (ten
najniżej, tzw. Landing step) i choć wielokrotnie już były reperowane, ciągle

trzeba do tego tematu powracać. Dotychczasowy materiał (tzw. lastryko, czyli
szlifowany cement z kamieniem) chyba wysłużył już swoje i czas podejść do tego
systemowo. Po zasięgnięciu opinii i sugestii osób odpowiedzialnych za H&S,
podjęta została decyzja o demontażu starych stopni i zastąpienie ich białym
piaskowcem (Yorkstone). Oprócz zmiany jakościowej piaskowiec bardziej będzie
pasował do całego frontonu głównego wejścia, dodając mu elegancji i swoistej
świeżości. Przy tej okazji odświeżeniu poddane zostaną główne drzwi do
kościoła, które na wskutek warunków atmosferycznych wyblakły i odbarwiły się.
Prace planowane są na miesiące wakacyjne. Inwestycja zostanie pokryta
z bieżących składek. Jak zwykle prosimy o modlitwę i życzliwą „dobrą prasę” .
TACE SPECJALNE – przypominamy o obowiązkowych zbiórkach,
zatwierdzonych przez powierników Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Wali:
26.06.2022 Świętopietrze (zbiórka na Fundusz Ziemi Świętej) - dobrowolne
ofiary na II tacę będą zbierane po komunii.
PODZIĘKOWANIA – serdecznie dziękujemy za każdą modlitwę, dobre słowo,
bezinteresowną pomoc, a także za dary materialne. W ubiegłym tygodniu
otrzymaliśmy dużą pomoc na cele parafialne: £ 10 000.00 (!) - dla uszanowania
woli darczyńcy wspominamy o tym fakcie anonimowo i polecamy darczyńcę
modlitewnej pamięci wszystkich parafian i grup modlitewnych. Jak zawsze
serdecznie zapraszamy w każdy środowy wieczór na modlitwę i czuwanie
przed obrazem Pani Kozielskiej, którą ofiarowujemy za Parafię, Parafian
oraz Ofiarodawców i Dobroczyńców.
Ofiary z niedzieli 19.06.2022:
£ 2 730.34
Wpłaty na GA (koperty+S/O+D/D+FPI+TS)
£ 1 119.70
Ofiary zebrane na TACĘ (koszyczek+S/O+D/D+FPI)
£ 679.39
DZIEŁA CHARYTATYWNE
£ 341.25
CELE EWANGELIZACYJNE
£ 180.00
KAWIARNIA
£ 110.00
CRYPTS & PLAQUES
£ 300.00
Wydatki na parafię od 19-25/06/2022:
£ 4 388.36

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
26.06.22: 1. 1 Krl 19, 16b. 19-21 Powołanie Elizeusza; Ps 16: Strzeż mnie, o
Boże, Tobie zaufałem; 2. Ga 5, 1. 13-18 Postępowanie według ducha daje wolność;
3. Łk 9, 51-62 Trzeba porzucić wszystko, aby iść za Jezusem.
.
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

