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                                                                     Dlaczego nie wierzą? 

Zobaczyć na własne oczy cud. Mieć wiarygodnych świadków. Rozmawiać z człowiekiem uleczonym 

z kalectwa i nie uwierzyć. Czy to nie zastanawia? Dlaczego tak trudno przyjąć interwencję Boga?  

Ileż smutku jest w wypowiedzi kaleki, który odzyskał wzrok, skierowanej do faryzeuszy: „W tym wszystkim to 

jest dziwne, że wy nie wiecie, skąd Jezus pochodzi, a mnie oczy otworzył (...) Gdyby nie pochodził od Boga, 

nie mógłby nic uczynić”. Faryzeusze uważali się za specjalistów w sprawach Boga, a gdy stanęli wobec 

namacalnego Jego działania, nie chcieli Go ani uznać, ani przyjąć. 

Głównym powodem ich zamknięcia na Boże działanie było zbyt doczesne nastawienie. Człowiek jest jak 

izolowany przewód elektryczny. Dopóki dobrowolnie nie odsłoni z izolacji swego serca i w akcie wiary nie 

dotknie nim Boga, zbawcza moc miłości nie może do niego dotrzeć. Przesadne zaś zabieganie o dobra tego 

świata potrafi tak szczelnie odizolować człowieka od Bożego działania, że nic z Jego łaski do niego nie dotrze. 

Nam się wydaje, że szczęście polega na gromadzeniu dóbr tego świata, na szukaniu w nich przyjemności, stąd 

też sądzimy, że im więcej „nakleimy” na siebie tego, co doczesne, tym pełniej będziemy szczęśliwi. 

W rzeczywistości jednak stajemy się coraz szczelniej odizolowani od prawdziwego szczęścia.  

Bywa, że utrata dóbr tego świata – bliskiej osoby, większej ilości pieniędzy, mieszkania, pracy, zdrowia – 

czyni szczelinę w tej izolacji i jeśli wówczas człowiek sercem dotknie wartości religijnych, doświadczy 

zawartej w nich mocy. Kaleka był bardziej otwarty na działanie Boże niż zdrowi faryzeusze. Przez jego chore 

oczy, których dotknął Chrystus, moc Bożego życia popłynęła aż do jego serca. Uzdrowiony zobaczył nie tylko 

piękno barw i kształtów doczesnego świata, lecz również dostrzegł w Chrystusie Bożego Pośrednika. 

Materializm jako przeszkoda w odpowiedzi na działanie Boga łączy się ściśle z wygodnictwem. To ono obawia 

się, że przyjęcie Chrystusa pociągnie za sobą zbyt gruntowne zmiany w naszym dotychczasowym życiu. 

Trzeba bowiem niejedno przemeblować w swoim myśleniu, by dostosować swoje kroki do kroków Chrystusa. 

To, co stare, często bywa wrogiem nowego nie dlatego, by nie ceniło tego, co nowe, ale w obawie przed 

trudem przebudowy tego co stare. W człowieku dawne przyzwyczajenia są wrogiem nowych, o które 

dopomina się Bóg. Ewangelia jest zawsze nowa, jest dobrą nowiną. Jako taka nieustannie wzywa do 

przebudowy dotychczasowego życia według wzoru, który zostawił nam Mistrz z Nazaretu.  

Wielki Post to czas głębszej refleksji nad izolacją, jaka pokrywa nasze serce; to czas ożywienia wiary, czyli 

usunięcia izolacji i podłączenia do źródła zbawczej mocy; to czas trudu podjętego w celu przebudowy 

własnego życia w oparciu o łaskę płynącą z Jezusowego Serca.  

Słowa Chrystusa: „Przyszedłem na ten świat (...) aby ci, którzy nie widzą, przejrzeli, a ci, którzy widzą, stali się 

niewidomymi” zmuszają do podjęcia decyzji. Od opowiedzenia się po stronie Jezusa zależy wiele. 
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MSZE  ŚWIĘTE  I  NABOŻEŃSTWA w  BEDFORD:                         Charity  Reg.No.1119423                                   

Niedziela, 30. 3. 2014  

Godz.10.00 

Godz.19.00 

- CZWARTA  NIEDZIELA  WIELKIEGO  POSTU       (Rok A) 

-za  dusze  ś.p. mamy  Aliny  Grochowskiej  w 17-tą rocznicę śmierci – int.dzieci 

-za dusze ś.p.Leona  Czapiewskiego  w  rocznicę  śmierci  -  int. rodziny. 

Poniedziałek31.3.2014,.3.2014 Godz.  9.30 - za dusze  ś.p. Gwen  Kiedrowskiej. 

Wtorek,     1. 4. 2014 Godz.  9.30 - za  dusze  ś.p. Anny  Śliwa  w  rocznicę  śmierci  -  int. córki. 

Środa,        2. 4. 2014 Godz 19.00 - za  dusze ś.p.mamy Ewy Najda w 5-tą rocznicę śmierci–int. Jakuba i Agnieszki. 

Czwartek,  3. 4. 2014  

Godz. 9.30 

               REKOLEKCJE   WIELKOPOSTNE 

- za  dusze  ś.p. Jerzego  Obuch.    PIERWSZA  NAUKA  REKOLEKCYJNA. 

Piątek,       4. 4. 2014 Godz.15.00 

 

Godz.19.00 

- Intencja  wolna.  DRUGA   NAUKA   REKOLEKCYJNA. 

DROGA  KRZYŻOWA  i  KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO. 

- Msza  święta  z  Nauką  Rekolekcyjną 

- za  dusze  ś.p. Jerzego  Michoń  w 1-szą  rocznicę śmierci – int. corki z rodziną.  

Sobota,      5. 4. 2014 Godz.  9.30 

 

Godz.11.00 

Godz.11.45 

Godz.17.30 

Godz.19.30 

O błog. Boże i opiekę Matki Bozej dla Anieli z ok.1-szych urodzin–int. rodziców 

           TRZECIA   NAUKA   REKOLEKCYJNA. 

- NAUKA  REKOLEKCYJNA  DLA  DZIECI  I  MŁODZIEŻY. 

-  ADORACJA  NAJŚWIĘTSZEGO  SAKRAMENTU. 

-  SPOWIEDŹ  ŚWIĘTA  REKOLEKCYJNA. 

-  MSZA  ŚWIĘTA  Z  NAUKĄ  REKOLEKCYJNĄ. 

-  za dusze ś.p.Janiny  Butkowskiej  w 24-tą  rocznicę  śmierci – int. rodziny.   

Niedziela,  6. 4. 2014  - PIĄTA   NIEDZIELA   WIELKIEGO   POSTU     (Rok A) 

 

 

 

 

 

Poniedziałek,Wtorek, 

Środa  i  Czwartek 

Piątek, 11. 4. 2014 r. 

Sobota, 12.4.2014 r.  

 

 

Niedziela, 13.4.2014 r. 

Godz.10.00 

 

Godz.18.00 

Godz.19.00 

Godz.20.00 

Godz.9.30 

 

Godz.15.00 

Godz.9.30 

Godz.10.00 

Godz.19.30 

 

Godz.10.00 

Godz.19.00 

- W  intencji  dziękczynnej za  wszystkie  otrzymane  dary  i  łaski  

   w  50-tą  rocznicę  pobytu w Anglii  -  int. Pani  Krystyny  Ciuro. 

- ADORACJA  NAJŚWIĘTSZEGO  SAKRAMENTU. 

- O  błogosławieństwo Boże  dla  Karoliny  -  int. rodziców. 

NAUKA REKOLEKCYJNA dla kandydatów do Sakramentu Bierzmowania 

- Intencja  wolna. 

- Intencja  wolna 

- Intencja  wolna 

- Intencja  wolna. Droga  Krzyżowa  i  Koronka  do  Miłosierdzia  Bożego. 

- O uzdrowienie i wytrwałość w trzeźwości , o potrzebne łaski dla brata i jego 

ADORACJA NAJŚW. SAKRAMENTU.         rodziny – int. siostry z rodziną. 

- Intencja  wolna 

  NIEDZIELA   MĘKI   PAŃSKIEJ  -  NIEDZIELA  PALMOWA 

- za dusze ś.p. Arkadiusza  Stanilewicza w 5-tą rocznice śmierci – int. matki. 

- O błog. Boże dla Małgorzaty Cetera z okazji 1-szych urodzin – int.rodziców. 

OGŁOSZENIA    PARAFIALNE: 

1. W  tym  tygdoniu  od  czwartu  do  niedzieli  odbędą  się  w  naszej  parafii  REKOLEKCJE  

WIELKOPOSTNE. Nauki  rekolekcyjne  poprowadzi  Ks. Julian  Różycki, Dominikanin, długoletni  misjonarz  

w  Japonii. Program Rekolekcji  jest  podany  w Biuletynie.  

SPOWIEDŹ  ŚW. odbędzie w tę sobotę od g.17.30 do g.19.30  

2. Wizyty u chorych Parafian - Spowiedź  i Komunia  Św odbędzie  się  w czwartek  od godz.11.00  do 

godz.16.00.   

3. W okresie  Wielkiego  Postu  zbierana  jest  JAŁMUŻNA  POSTNA  na  cele  charytatywne. 

4. W  najbliższą  niedzielę  30 marca o godz.19.00 po  Mszy  świetej  wieczornej  odbędzie  kolejna  Katecheza 

dla kandydatówdo  Sakramentu  Bierzmowania, a w następną  niedzielę 6 kwietnia o godz.20.00 - Rekolekcje. 

5. W  pierwszą  niedzielę  po  Wielkanocy  27 kwietnia  po  Mszy  świetej  wieczornej (godz.19.00) rozpoczyna  

się  kolejny  KURS  PRZEDMAŁŻEŃSKI  w  dniach  27 kwietnia,  4  i  11 maja 2014 r.   

6. Jak każdego roku w okresie Wielkiego Postu bedą zbierane imienne ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego 

ZAPOWIEDZI:  Sakrament  Małżeństwa  zamierzają  zawrzeć  następujące  pary  narzeczonych: BYSTRY  

Łukasz i BRÓZDA Iwona Maria  oraz  PRZYBYLSKI Michal Rafał i ROZMUS Katarzyna Krystyna.  Ktoby 

wiedział  o przeszkodach zachodzących między tymi osobami zobowiązany jest mnie o tym poinformować: 

ZAPOWEDŹ I i II. 


