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O bł. Boże, łaski i opiekę MB Kozielskiej dla Janiny, Elli
i Krzysztofa (z ok. ur.).
Śp. Marian Śniegocki, śp. z rodzin Śniegockich, Klark,
Palner i Stanisławskich
O bł. Boże i opiekę MB Kozielskiej dla Ewy i Marka (r. śl.)
i Joanny i James`a (r. śl.) i ich dzieci.
Śp. Barbara Niwczyk (25. r. śm.).
Dziękczynna z prośbą o bł. Boże i opiekę MB Kozielskiej
dla Radia BOBOLA, prowadzących je i słuchaczy.
Śp. Bronisława Burzawa.
Śp. Coral Johnson - z int. koleżanki z pracy.
Śp. Roman Skawiński.
Śp. Teresa Suchcitz.
O bł. Boże, zdrowie, łaski i opiekę MB Kozielskiej dla
Mateusza i Teresy (z ok. ur.).
Śp. Jarosław Wrona - z int. znajomej.
Śp. Helena Kołodziej (4. rocznica śmierci).
Śp. Zula Ula Summer - z int. rodziców.
Śp. Stanisław Szymański - z int. rodziny.
O bł. Boże, zdrowie i opiekę MB Kozielskiej dla Mariusza
(z ok. ur.).
O łaskę pojednania w małżeństwie Jana i Zdzisławy.
Śp. Janina Choroszucka.
O bł. Boże, opiekę MB Kozielskiej i św. Maksymiliana dla
Koła Lektorów i ich rodzin, a także za zmarłych lektorów.
Śp. Maria i Stanisław (rodzice) i za zmarłych z ich rodzin.
Dziękczynna z prośbą o orędownictwo św.
Maksymiliana M Kolbe (z ok. odpustu).
Obchody Święta Żołnierza Polskiego - z int. Fundacji SPK.
Śp. Wiesław Zubowski - z intencji rodziny.

KAWIARNIA PARAFIALNA i SKLEPIK - od 1 sierpnia do 10 września nieczynne!
07.07.22: 1. Mdr 18, 6-9, Izraelici oczekują wyzwolenia; Ps 33: Szczęśliwy naród wybrany
przez Pana; 2. Hbr 11, 1-2. 8-19 Wielkość wiary; 3. Łk 12, 32-48 Gotowość na przyjście Pana

NABOŻEŃSTWA – w tym tygodniu zapraszamy na nabożeństwa:
(1) Zmiana tajemnic różańcowych (I Niedziela M-ca), godz. 13:00;
(2) Nabożeństwo: nowenna ku czci św. Maksymiliana Kolbe – niedziela, godz. 18:30;
(3) Nabożeństwo do św. M. Kolbe (5. Dz. Nowenny), wtorek, godz. 19:30;
(4) Nabożeństwo do MB Kozielskiej - środa, po Mszy wieczorowej;
(5) Adoracja indywidualna – czwartek, godz. 19:30-21:00;
(6) Koronka do Bożego Miłosierdzia – w piątek, po Mszy Św. porannej;
(7) Nabożeństwo eucharystyczne z nieszporami – niedziela, godz. 18:30.
ODPUST PARAFIALNY – w niedzielę, 14/08/2022 r. wypada wspomnienie
św. Maksymiliana Kolbego. W naszym kościele tego dnia będzie można
zyskać odpust za nawiedzenie świątyni lub udział we Mszy – szczególnie
o godz. 10:00. Przypominamy o nowennie ku Jego czci, którą odmawiamy
codziennie wieczorem (tekst na kartkach pod chórem lub w internecie –
sekcja: OGŁOSZENIA). Św. Maksymilian ur. 08/08/1894 r., w Zduńskiej Woli,
a zm. 14/08/1941 r. w KL Auschwitz. Znany jest jako kapłan, misjonarz,
męczennik, twórca i wydawca czasopisma maryjnego „Rycerz Niepokalanej”.
Beatyfikowany 17/10/1971, a kanonizowany 10/10/1982 r.
UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWZIĘCIA NMP - wypada co prawda w poniedziałek,
15/08/2022, ale zarządzenie Konferencji Episkopatu A&W wyznacza
obchody tej uroczystości w niedzielę, 14/08.2022! Zgodnie z polską tradycją
w uroczystość MB Zielnej po mszach zapraszamy na obrzęd poświęcenia
wianków, ziół i kwiatów.
ŚWIĘTO ŻOŁNIERZA - w niedzielę, 14/08/2021 r. obchodzić będziemy Święto
Żołnierza. Już dziś zapraszamy na Mszę Św. o godz. 12:00 za poległych
i zmarłych oraz za żyjących Żołnierzy Polskich – z int. Fundacji Stowarzyszenia
Polskich Kombatantów. Akademia okolicznościowa w POSKu.
ROCZNICA POWSTANIA WARSZAWSKIGO – niezalnie od zapatrywań
i politycznych proweniencji powinniśmy patrzeć na Powstanie Warszawskie jako
bój o wolną Polskę! W tym roku wspominamy 78. Rocznicę tego Zrywu! Prosimy
Was o modlitwę za Tych, którzy walczyli, polegli, zostali zamęczeni lub skazani
na banicję bądź życie w pohańbieniu. Ten apel powtarzać będzimy niezmiennie
do 3 października, czyli do dnia kapitulacji Powstańców.
NAMASZCZENIE – przypominamy, że ze względu na utrudnienia i skomplikowane
procedury w dotarciu do chorych i starszych, w każdą czwartą niedziele miesiąca po
Mszach Św. w kościele udzielany będzie Sakrament Namaszczenia. Wypływa to
z duszpasterskiej troski o wszystkich, którzy z powodu choroby, złego stanu zdrowia,
zbliżającej się operacji lub skomplikowanych zabiegów chirurgicznych a także
duchowej niedyspozycji czy doświadczenia utraty wiary chcieliby zaczerpnąć łask ze
skarbca Kościoła, którą Chrystus wysłużył swoją męką, cierpieniem i konaniem na
krzyżu. Osoby noszące w sobie potrzebę przyjęcia tego Sakramentu prosimy, by
wcześniej zadbały o stan łaski i przyjęły Komunię Św. Przy udzielaniu sakramentu
rozdawane będą karteczki, na których prosimy o podanie imienia i nazwiska oraz
wieku – kartki należy zwrócić księdzu po zakończonym obrzędzie.
PIELGRZYMKA DO AYLESFORD - Biuro Polskiej Misji Katolickiej zaprasza
4 września na 68 Pielgrzymkę Polaków do Aylesford. W tym roku pielgrzymujemy
do 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.
Dla chętnych pielgrzymów z naszej parafii zamówiony został autobus, który
w niedzielę 4 września wyruszy o 8:30 do Aylesford i wystartuje stamtąd w drogę
powrotną o 17:00. W zakrystii można zapisywać się na listę. Koszt biletu £20.00 –
w przypadku rezygnacji prosimy znaleźć zastępcę.
ZAPISY DO PARAFII – coraz częściej zdarza się, że do Kancelarii zgłaszają się
osoby niezapisane do parafii, a proszące o różne poświadczenia (np. podpisanie
formy dla dziecka do szkoły, wystawienie świadectwa moralności, itp.). Ponieważ
jest to źródło wielu niezręcznych sytuacji i przykrych komentarzy, przypominamy,
że chodzenie do kościoła i przynależność do parafii to nie to samo! 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 duchowo i materialne. Przypominamy zatem
o konieczności wpisania się do parafii. Mona to zrobić w Kancelarii, zapraszamy
zatem w godzinach jej funkcjonowania
TROSKA O DOM BOŻY – czas wakacyjny to 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.
- 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.
- 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.

APEL REKTORA PCM - Jesteśmy w trudnej sytuacji personalnej w Domu Opieki
w Laxton Hall. Potrzebujemy co najmniej 3 opiekunki do pracy z osobami starszymi.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z s. Teresą w Laxton Hall, tel.:
01780444292 lub 07803629862, e-mail: teresa@pcmew.org. Ks. Stefan Wylężek.
KANCELARIA PARAFIALNA - w trybie wakacyjnym, czyli czynna tylko raz
w tygodniu: w sobota, w godz. 10.30-12.30! Ta zmiana obowiązuje do 10 września.
ODESZLI – w ostatnim czasie odeszli od nas: Bronisława Burzawa (101 l.), Teresa
(88 l.). Polecamy ich dusze modlitwie parafii, upraszając dla nich Boże Miłosierdzie.
Wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie…
REMONT WEJŚCIA – od środy do soboty w wejściu głównym prowadzone były
prace remontowe. Po skuciu dotychczasowej nawierzchni schodów odkryte
zostały oryginalne stopnie piaskowca, ale stopień rozbiegowy położony został
na gruncie, co sprawia, że musieliśmy wpierw przygotować podłoże pod
najdłuższy stopień. Zostało wylane betonowe podłoże, które potrzebuje kilku lub
kilkanastu dni, żeby zainstalować na nim ostateczną wersję stopni z białego
piaskowca (Yorkstone) Prosimy zatem wchodzić bocznymi drzwiami

(od sklepiku), a jeżeli korzystacie z głównego wejścia upraszamy
o szczególną uwagę i ostrożność!
PODZIĘKOWANIA – serdecznie dziękujemy za każdą modlitwę, dobre słowo,
bezinteresowną pomoc, a także za dary materialne. Dziękujemy za sprzątanie
świątyni i obejścia, a także za kwiaty i strojenie bukietów przed ołtarzami. 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 31.07.2022:
£ 4 423.35
Wpłaty na GA (koperty+S/O+D/D+FPI+TS)
£ 1 187.93
Ofiary zebrane na TACĘ (koszyczek+S/O+D/D+FPI)
£ 747.00
KAWIARNIA
£ 106.54
CELE EWANGELIZACYJNE
£ 1 829.00
OFIARY ZE SKLEPIKU
£ 458.80
DZIEŁA CHARYTATYWNE
£ 94.62
Wydatki na parafię od 31/07-07/08/2022:
£ 2 683.19

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
.
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

