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O bł. Boże i opiekę MB Kozielskiej dla Izabeli (11. r. ur.)
i dla Marty.
Dziękczynna za łaski z prośbą o bł. Boże i opiekę MB
Kozielskiej dla Izabeli i Emeda oraz całej rodziny.
Śp. Jan Siemaszko i zmarłych z rodziny; Jan i Julia
Iczkiewicz i zmarli z rodzin: Pryglów i Boderów; Danuta
Wiśniewska; Stefan i Stanisława Trepak; Zofia Adamska;
Janina Starzyk; Peggy Dunn.
Śp. Ewa Brzeska.
Dziękczynna z prośbą o bł. Boże i opiekę MB Kozielskiej dla
Radia BOBOLA, prowadzących je i słuchaczy.
Śp. Gustawa Meller - z int. wnuka Łukasza z rodziną.
W int. Bogu wiadomej.
O bł. Boże, opiekę MB Kozielskiej i św. Maksymiliana dla
Koła Lektorów i ich rodzin a także za zmarłych lektorów.
W int. Bogu wiadomej.
O łaskę zdrowia, bł. Bożego i opiekę MB Kozielskiej dla Anny.
W int. Bogu wiadomej.
Dziękczynna z prośbą o bł. Boże i opiekę MB Kozielskiej
dla Marioli i Jarosława (15. r. śl.) i dla Marioli (40. r. ur.).
W int. Bogu wiadomej.
Śp. Danuta Juchimiuk (4. r. śm.) - z int. córki.
O bł. Boże i opiekę MB Kozielskiej dla członków IPAK
Hammersmith (na zakończenie roku duszpasterskiego).
Śp. Zdzisław Matusik.
O bł. Boże, opiekę MB Kozielskiej dla dzieci i wnucząt.
Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o bł. Boże
i opiekę MB Kozielskiej dla Beaty i Pawła (24. r. śl.).
O bł. Boże i opiekę MB Kozielskiej dla Igi (5. r. ur.) i Olgi
(3. r. ur.) - z int. babci.
Śp. Antoni Olszewski.

Tym, którzy w tym tygodniu świętują swoje imieniny, urodziny
i ważne rocznice składamy serdeczne życzenia wszelakiej
pomyślności i błogosławieństwa Bożego. Wyjeżdzającym życzymy
szczęśliwej drogi, a tym, którzy już zażywają wakacyjnego
wypoczynku dobrego czasu i wytchnienia. Polećmy się opiece Maki
Bożej: Matko Boża Kozielskiej-Zwycięskiej …

Drodzy Parafianie, po kilku miesiącach zmagania się z kłopotami
zdrowotnymi, udało mi się powrócić do parafii. Przez cały czas
leczenia docierały do mnie sygnały waszej troski i życzliwości.
Chciałem Wam wszystkim podziękować za wszelką pomoc,
modlitwę, materialne i moralne wsparcie. Jestem wdzięczny
każdej i każdemu, kto w jakikolwiek sposób towarzyszył mi
w ostatnich kilku miesiącach terapii. Polecam Was orędownictwu
MB Kozielskiej, ks. Marek
NABOŻEŃSTWA – w tym tygodniu zapraszamy na nabożeństwa:
(1) Nabożeństwo eucharystyczne z nieszporami – niedziela, godz. 18:30;
(2) Nabożeństwo ku czci św. Maksymiliana Kolbe - wtorek, po Mszy wieczorowej;
(3) Nabożeństwo do MB Kozielskiej - środa, po Mszy wieczorowej;
(4) Adoracja indywidualna – czwartek, 19:30-21:00;
(5) Koronka do Bożego Miłosierdzia – w piątek, po Mszy Św. porannej;
(6) Nabożeństwo eucharystyczne z nieszporami – niedziela, godz. 18:30.
WAKACJE - sezon wakacyjny otwarty! Wiele osób już wyjechało albo
w najbliższym czasie wyruszy na długo wyczekiwany odpoczynek, pozostali
natomiast tylko czekają na zakończenie roku szkolnego.
Dziękujemy ks. Zygmuntowi, który we środę wyjechał na wakacje - w tym roku
napracował się niezmiernie! Niech bł. Boże i opieka MB Kozielskiej towarzyszy we
wszystkich planach i szczęśliwie przywiedzie do naszej wspólnoty na początku
września: szczęść Boże!
Przypominamy, że Kancelaria Parafialna od 4 lipca przeszła w tryb wakacyjny, a to
oznacza, że będzie czynna tylko raz w tygodni, w soboty, w godzinach 10.30-12.30!
Ta zmiana obowiązuje do 10 września br. Prosimy o tym pamiętać przy planowaniu
różnych spraw związanych z aplikacjami, wyjazdami czy zaświadczeniami.
Również kawiarnia parafialna „idzie na wakacje” i będzie zamknięta od 7 sierpnia do
4 września (włącznie) Przy tej okazji dziękujemy wszystkim Paniom, które
niestrudzenie poświęcają swój czas pracując bezinteresownie w Kawiarni. Od
1 sierpnia – 10 września nie będzie czynny sklepik parafialny.
KSIĄŻKA O PROBOSZCZU – chodzi o założyciela i pierwszego proboszcza naszej
parafii, ks. Kazimierza Sołowieja. 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 a zarazem proboszcz polskiej parafii pw. Chrystusa Króla
w Londynie (Balham). Pozycja jest do nabycia w naszym sklepiku, a 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 potrzeby remontu i utrzymania kościoła.
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, prowadzić 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 dotyczy następujących kierunków:
 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.
TROSKA O DOM BOŻY – zbliża się czas wakacyjny, a z nim częste upały, duszności,
wakacyjne rozleniwienie i spowolniona wrażliwość na otoczenie. Bywa, że z takim
nastawieniem przekraczamy także próg świątyni. Poniższe sugestie mają charakter
dyskretnych próśb, by w obliczu Bożego majestatu zachować się godnie, na większą
chwałę Boga, ludzki pożytek a także dla osobistego wzrostu.
- staramy się nie wędrować z dzieckiem/dziećmi po kościele w czasie trwania
Eucharystii – chodzi o praktyczną miłość bliźnich, którzy chcą się skupić;
- za zachowanie dzieci w kościele odpowiadają rodzice – uczcie ich, że kościół
jest domem Bożym i różni się od podwórka, przedszkola czy centrum
handlowego. Jeżeli dziecko ma „trudny czas”, płacze lub dokazuje, spróbujmy nie czekając na reakcje otoczenia – iść z nim do sali św. Józefa (to ta duża sala
ta za głównym ołtarzem), gdzie łatwiej wytłumaczyć, nakarmić czy przewinąć
malca. Jeżeli z uwagi na dzieci musimy w trakcie Mszy Św. przebywać
bezpośrednio przed kościołem to starajcie się o modlitewną łączność z tym, co
dzieje się w kościele;
- dokarmianie lub zabawianie dziecka (np. chrupkami lub chips’ami) nie powinno
się odbywać w głównej nawie kościoła ani kaplicy MB. W tym celu prosimy
o skorzystanie z kawiarenki lub sali św. Józefa i prosimy o pozostawienie po
sobie porządku;
- nie wchodzimy do kościoła z gumą do żucia. Nie przyklejamy jej także pod
ławką czy w klęczniku, ani też nie wyrzucamy jej przy wejściu czy
w przedsionku kościoła;
- prosimy o wyłączanie lub dezaktywacje komórek - często jej dźwięki lub
dzwonienie to powód do rozproszeń (UWAGA: ta prośba nie dotyczy osób
będących pod ostrym dyżurze - np. lekarze, policjanci, straż itp.);
- przychodząc do kościoła pamiętajmy o właściwym i godnym dla tego miejsca
stroju! Unikamy odkrytych ramion i dekoltów, różnego rodzaju obcisłych
i prześwitujących ubrań a także przykrótkich spodni, spódnic czy szortów.
W tym punkcie powinna nam przyświecać zasada: MÓJ STRÓJ MÓWI O MNIE
I O MOJEJ WIERZE.

REMONT WEJŚCIA GŁÓWNEGO – w ubiegłym tygodniu wspominaliśmy o złym
stanie technicznym schodów przy głównym wejściu do kościoła. Widoczne 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) 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. W minionym tygodniu wybrany został wykonawca i wpłacona zaliczka
na materiał. Główne prace planujemy na miesiące wakacyjne. Inwestycja
zostanie pokryta z bieżących składek. Jak zwykle prosimy o modlitwę i życzliwą
„dobrą prasę” ষ.
Przy tej okazji odświeżone i odmalowane zostały główne drzwi do kościoła. Na
wskutek warunków atmosferycznych wyblakły i odbarwiły się.
PODZIĘKOWANIA – serdecznie dziękujemy za każdą modlitwę, dobre słowo,
bezinteresowną pomoc, a także za dary materialne. 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 03.07.2022:
£ 3 238.09
Wpłaty na GA (koperty+S/O+D/D+FPI+TS)
£ 1 059.00
Ofiary zebrane na TACĘ (koszyczek+S/O+D/D+FPI)
£ 766.78
KAWIARNIA
£ 193.20
BOX: św. Antoni (dla biednych + jałmużna)
£ 136.62
DZIEŁA CHARYTATYWNE
£ 232.49
CELE EWANGELIZACYJNE
£ 850.00
Wydatki na parafię od 03-09/07/2022:
£ 1 976.03

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
10.07.22: 1. Pwt 30, 10-14 Prawo Boże nie przekracza ludzkich możliwości; Ps
69: Ożyje serce szukających Boga; 2. Kol 1, 15-20 Wszystko zostało stworzone przez
Chrystusa i dla Niego; 3. Łk 10, 25-37 Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie.
.
Duszpasterze: ks. Marek Reczek, proboszcz; ks. Zygmunt Zapaśnik, wikariusz.
Kancelaria: od 4.07-10.09.2022 działa w trybie wakacyjnym! Czynna w soboty
od 10:30-12:30. W przypadkach nadzwyczajnych kontakt telefoniczny:
020 8743 8848 – prosimy o pozostawienie szczegółów kontaktowych.
Adres: 1 Leysfield Rd, W12 9JF, http://bobola.church, email: church@stbobola.co.uk

