POLSKA PARAFIA
ŚW. ANDRZEJA BOBOLI
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WIADOMOŚCI PARAFIALNE
17 Lipca 2022

NIEDZIELA

Rok C

2431

08:30 O bł. Boże, opiekę MB Kozielskiej dla dzieci i wnucząt.
Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o bł. Boże
10:00
i opiekę MB Kozielskiej dla Beaty i Pawła (24. r. śl.).
XVI NIEDZIELA
Zw.
O bł. Boże i opiekę MB Kozielskiej dla Igi (5. r. ur.) i Olgi
12:00
(3. r. ur.) - z int. babci.
19:00 Śp. Antoni Olszewski.
Dziękczynna z prośbą o bł. Boże i opiekę MB Kozielskiej dla
18-VII-2022
10:00
Radia BOBOLA, prowadzących je i słuchaczy.
O bł. Boże i opiekę MB Kozielskiej dla Magdaleny Kicka
PONIEDZIAŁEK 19:00
(z ok. ur.) - z int. męża i córek.
O bł. Boże, łaski, opiekę MB Kozielskiej i powrót do
19-VII-2022
10:00
zdrowia dla Patrycji (z ok. ur.).
WTOREK
19:00 Śp. Anna Dubicka - z intencji rodziny Suchcitzów
O bł. Boże, zdrowie i opiekę MB Kozielskiej dla Weroniki
20-VII-2022
10:00
(z ok. ur.).
ŚRODA
19:00 Śp. Helena Ciecierska (10. r. śm.).
21-VII-2022
10:00 Śp. Zofia Kozioł, Józef (mąż), Dariusz (syn).
CZWARTEK 19:00 Śp. Helena, Marian, Zdzisław Przybyłkiewicz.
22-VII-2022
10:00 O bł. Boże i opiekę MB Kozielskiej dla Łukasza (z ok. ur.).
PIĄTEK
19:00 Śp. Helena i Konstanty Roussian.
23-VII-2022
10:00 O radość nieba dla śp. Zbigniewa i rodziców.
SOBOTA
19:00 Śp. Jolanata.
08:30 Śp. Jadwiga Krzywochlawy; śp. Adela Sawicka.
24-VII-2022
XVII NIEDZIELA 10:00 Śp. Krystyna (w dzień im.) i Zygmunt Zapaśnik.
Zw.
O bł. Boże, dary Ducha Św. i opiekę MB Kozielskiej dla
12:00
Marysi Budzyńskiej.
19:00 Śp. Wanda Sokołowska (36. r. śm.) - z int. córki.
17-VII-2022

Drodzy Parafianie, jeszcze raz dziękuje za sygnały waszej troski
i życzliwości, które docierały do mnie. Bóg zapłać za wszelką
pomoc, modlitwę, materialne i moralne wsparcie. Wdzięczność
kieruję do każdej i każdego, 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 b. Jerzego Popieuszki - 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.
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.

ZAPRASZAMY DO MODLITWY – zachęcamy wszystkich czytających ten
tekst, by - na miarę swoich możliwości – włączyli się do wspólnej modlitwy:
1. GODZINKI – śpiewane są w niedzielę, po porannej Mszy Św., w kaplicy Matki Bożej.
To doskonała sposobność oddania czci dla Matki Boże. Warto przypomnieć historię tej
modlitwy: jej początki sięgają średniowiecza (przełom XIV lub XV w.). Treść Godzinek
została zatwierdzona przez pap. Sykstusa IV w 1476 r. Pierwszy polski tekst pojawił się
już po 1482 r., a obecnie używany oparty został na - najbardziej znanym - przekładzie
Biblii ks. Jakuba Wujka. Schemat modlitwy wzorowany jest na brewiarzu kapłańskim
i składa się z siedmiu części.
2. KORONKA DO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA - grupka parafian gromadzi się po
wieczornych Mszach św. przy ołtarzu Bożego Miłosierdzia, aby odmówić Koronkę, jako
dziękczynienie za Eucharystię, a także akt uwielbienia i przebłagania Boga, jak również
wynagrodzenie za wszystkie zaniedbania, których dopuszczamy się jako ludzie.
Odmawiamy tą modlitwę także w piątki po porannej Mszy św. Zapraszamy do
włączenia się w tą pobożną praktykę.
3. NABOŻEŃSTWA KU CZU PATRONÓW – (1). do św. Andrzeja Boboli, Patrona
parafii. Prowadzone są w każdy I wtorek miesiąca, po Mszy wieczorowej; (2). do św.
Maksymiliana Marii Kolbego, drugiego Patrona parafii - w II wtorek każdego miesiąca;
(3). do bł. Jerzego Popiełuszki - w III wtorek każdego miesiąca. Zwracamy się do Was
z dyskretną prośbą o pomoc w szerzeniu ich kultu. Można to czynić na różne sposoby,
chociażby przez osobisty udział w modlitwie bądź przekazywanie informacji
o nabożeństwach swoim bliskim, krewnym czy znajomym. Idea tych nabożeństw
sprowadza się do Mszy św. i modlitwy wstawienniczej, błogosławieństwem Najśw.
Sakramentem.
4. RÓŻANIEC – ta modlitwa prowadzona jest przez członków Róż głównie przed
niedzielną Mszą o godz. 12:00, ale też zdarza się często przed wieczornymi
nabożeństwami w ciągu tygodnia.

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.
ZAPISY DO PARAFII – zdarza się (niestety, coraz częściej), że zgłaszają się do

Kancelarii osoby niezapisane do parafii, a proszące o różne poświadczenia
(np. podpisanie formy dla dziecka do szkoły, wystawienie świadectwa
moralności, itp.). Prosimy pamiętać, że chodzenie do kościoła nie jest
równoznaczne z przynależnością do parafii. Statut Polskiej Misji Katolickiej
wyjaśnia, że członkiem PCM może być osoba, która sama dobrowolnie
dokonuje zgłoszenia oraz dba o utrzymywanie z nią kontaktu np. przez udział
w nabożeństwach, organizowanych zdarzeniach lub dba o jej
funkcjonowanie, a także wspiera ją materialne lub duchowo. Przypominamy
zatem o konieczności wpisania się do parafii. Możemy to zrobić w kancelarii.
PIELGRZYMKA DO AYLESFORD - Biuro Polskiej Misji Katolickiej zaprasza w dniu
4 września br. na 68 Pielgrzymkę Polaków do Aylesford. W tym roku śpieszymy do
Sanktuarium MB Szkaplerznej pod hasłem: „Wirtualna rodzina. Czy można
budować życie rodzinne i relacje na odległość?”. PROGRAM: 12:00 Modlitwa

Anioł Pański i możliwość spowiedzi; 12:45 Złożenie wieńca pod tablicą katyńską
i przywitanie pielgrzymów (Rektor PCM i prezes IPAK); 13:00 Msza Św. pod
przewodnictwem bpa Ignacego Deca; 16:00 Nabożeństwo różańcowe.
REMONT WEJŚCIA GŁÓWNEGO – od kilku tygodni wspominamy o złym stanie
technicznym schodów przy głównym wejściu do kościoła. Widoczne pęknięcia są
tylko zewnętrznym sygnałem tego, co dzieje się w całej strukturze głównego portalu.
Mimo wielokrotnych napraw, ciągle trzeba do tego tematu powracać.
Dotychczasowy materiał, czyli szlifowany cement z kamieniem, wysłużył już
swoje i czas podejść do tego systemowo. Lastrykowe stopnie zastąpione
zostaną białym piaskowcem (Yorkstone) - oprócz zmiany jakościowej piaskowiec
powinien bardziej pasować do całego frontonu głównego wejścia, dodając mu
przy tym elegancji i swoistej świeżości. Miejmy nadzieję, że ceny materiałów
w najbliższym czasie nie ulegną zmianie. Główne prace planujemy na miesiące
wakacyjne, choć może uda się zamknąć ten temat jeszcze w tym miesiącu.
Inwestycja zostanie pokryta z bieżących składek. Jak zwykle prosimy o modlitwę
i życzliwą „dobrą prasę” ষ.
PODZIĘKOWANIA – serdecznie dziękujemy za każdą modlitwę, dobre słowo,
bezinteresowną pomoc, a także za dary materialne. W minionym tygodniu
zrealizowany został czek na 7 tys. funtów, który otrzymaliśmy jeszcze w marcu br od
Polish Air Force Memorial Committee jako pomoc na wymianę ławek w naszym
kościele. Dziękujemy zarządowi PAFMC za tak hojny dar! Jak zawsze
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 10.07.2022:
Wpłaty na GA (koperty+S/O+D/D+FPI+TS)
Ofiary zebrane na TACĘ (koszyczek+S/O+D/D+FPI)
DZIEŁA CHARYTATYWNE
CELE EWANGELIZACYJNE
COLUMBARIUM
Wydatki na parafię od 10-16/07/2022:

£ 2 592.07
£ 1 050.30
£ 781.54
£ 210.23
£ 350.00
£ 200.00
£ 1 376.25

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
17.07.22: 1. Rdz 18, 1-10a Abraham przyjmuje Boga; Ps 15: Prawy zamieszka
w domu Twoim, Panie; 2. Kol 1, 24-28 Cierpiąc z Chrystusem, dopełniamy Jego dzieła;
3. Łk 10, 38-42 Jezus w gościnie u Marty i Marii.
.
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

