
W I A D O M O Ś C I  
POLSKIEJ PARAFII W BEDFORD LETCHWORTH I HITCHIN  

Tel/Fax: (01234 266901) Dom: (01234) 343105 Mobile: 07999 904067  

Wydaje  duszpasterz  polski   Ks. Grzegorz Aleksandrowicz 
 www.ppb.org.uk   oraz  e-mail:  grzegorz@btinternet.com 

For Private Circulation Only   

Nr. 1399                       NIEDZIELA  MĘKI  PAŃSKIEJ  -  NIEDZIELA  PALMOWA                   (Rok A)  

„Na krzyż!” 

Ponieważ trudno jest ogarnąć myślą i wyobraźnią całą Mękę Chrystusa, dlatego skupmy się tym razem na 

jednym aspekcie: na sądzie nad Jezusem i postawą osób, które przyczyniły się do Jego skazania. Przypatrzmy 

się uważniej arcykapłanom, uczonym w Piśmie, Piłatowi, Herodowi i tłumom ludu. To ich zmowa i nienawiść 

doprowadziły do ukrzyżowania Pana. Każdy z nich, w mniejszym czy większym stopniu jest  odpowiedzialny.                                                                                                

Motorem całej tej sprawy – rozjuszania nienawiści, oskarżenia, podburzania tłumu, lęku Piłata – byli 

faryzeusze i uczeni w Piśmie. Była to swego rodzaju elita polityczno-religijna ówczesnego Izraela. Nie 

sprawowali oni bezpośrednio władzy – ta należała do Wysokiej Rady, ale mieli wielki wpływ na decyzje, które 

tam zapadały i na opinię publiczną. To faryzeusze, wsparci autorytetem uczonych w Piśmie, rozpętali 

kampanię nienawiści przeciwko Jezusowi.                                                                                                          

Powodem była ich pycha, żądza władzy i zadufanie w sobie. Byli to ludzie bardzo religijni i gorliwi, ale ich 

religijność nie była wiarą, lecz sposobem na wygodne życie. Jest to bardzo istotne i aktualne rozróżnienie. 

Wiara jest relacją między człowiekiem a Bogiem, w której człowiek ufnie poddaje się Bogu i pozwala Mu się 

prowadzić. Religijność to relacja między człowiekiem a innymi ludźmi, w której wykorzystuje się 

instrumentalnie Boga i mówienie o Nim, dla osiągnięcia swoich przyziemnych celów. Dla faryzeuszów 

sprawowanie duchowej władzy, rządu dusz, było ważniejsze niż pełnienie woli Bożej. Wszystko, co stanęło na 

przeszkodzie temu celowi, należało zniszczyć, nawet Boga. Każdy środek był do tego dobry: kłamstwo, 

oszczerstwa, przekupstwo, szantaż, propaganda, manipulacja tłumami. A wszystko w przekonaniu, że służy się 

dobrej sprawie – swojej władzy, która jest rzekomym wybawieniem dla mas. I nie byli oni  ostatnimi w historii.                                                                                                                                                                  

Inaczej przedstawia się sytuacja Piłata i Heroda. Ich władza była bezsprzeczna, potwierdzona autorytetem 

prawa i siły. Nie musieli uciekać się do podstępów, aby przeforsować swoje zdanie. Ich słowo miało moc 

ustawy, mogli samodzielnie decydować o faktach. ale nikt z nich nie wykorzystał swej władzy w dobrej 

sprawie. Piłat doskonale zdawał sobie sprawę z niewinności Jezusa i z gry faryzeuszów. Dał temu głośne 

i jednoznaczne świadectwo, ale zabrakło mu odwagi, aby swego zdania bronić przed atakami faryzeuszów 

i tłumów. Po prostu: stchórzył i skapitulował, dla świętego spokoju ustąpił. Być może uważał, że życie jednego 

człowieka jest za małą stawką, aby się męczyć lub narażać? Łatwiej jest zrobić wyjątek dla swoich zasad, 

przymknąć oko na niesprawiedliwość i ukrzyżować człowieka, niż opierać się naciskom fanatycznie i wrogo 

usposobionych prominentów, których wpływy mogą się kiedyś przydać. W ten sposób w całej historii 

ludzkości przegrano, czy raczej poświęcono albo sprzedano, wiele słusznych spraw.                                                  

A tłumy? Właśnie: tłumy. Istotą tłumu jest to, że każdy, kto się w nim znajduje, wyrzeka się swej 

indywidualności i samodzielnego myślenia, rezygnuje ze swej osobistej wolności, godności, praw, zrzeka się 

odpowiedzialności. Niech się dzieje, co chce. Także i ta postawa przewija się przez wszystkie wieki.                 

ŻYCZENIA   ŚWIĄTECZNE   DLA   PARAFIAN. 

NIECH  CHRYSTUS  ZMARTWYCHWSTAŁY  OBDARZA  WAS,  MOI  DRODZY  PARAFIANIE  

WSZELKIMI  ŁASKAMI  NIEZACHWIANEJ  WIARY,  UFNEJ  NADZIEI,  BEZGRANICZNEJ  

MIŁOŚCI,  KTÓRA  PROWADZI  DO  PEłNI  ZYCIA  Z  BOGIEM  W  WIECZNOŚCI.  NIECH  

RADOŚĆ  ŚWIĘTA  ZMARTWYCHWSTANIA  PAŃSKIEGO  NAPEŁNI  WASZE  SERCA  I  

UMOCNI  WAS, BY  DO  KOŃCA  ZAWIERZYĆ NASZEMU  PANU  JEZUSOWI  CHRYSTUSOWI  

JEDYNEMU  ZBAWICIELOWI  ŚWIATA.   

Ks.  Grzegorz  Aleksandrowicz  

http://www.ppb.org.uk/


MSZE  ŚWIĘTE  I  NABOŻEŃSTWA w  BEDFORD:                         Charity  Reg.No.1119423                                   

Niedziela, 13.4.2014  

Godz.10.00 

Godz.19.00 

- NIEDZIELA MĘKI  PAŃSKIEJ - NIEDZIELA PALMOWA  (Rok A) 

- za  dusze  ś.p. Arkadiusza  Stanilewicza  w 5-ta rocznicę  śmierci  -  int. matki. 

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

Poniedziałek14.4.2014,.3.2014 Godz.  9.30 - Intencja  wolna 

Wtorek, 15. 4. 2014 Godz.  9.30 - Intencja  wolna 

Środa, 16. 4. 2014 Godz 19.00 - O błogosławieństwo Boże dla  Oskarka z okazji 4-tych urodzin – int. rodziców 

Czwartek, 17. 4. 2014  

Godz. 19.00 

WIELKI   CZWARTEK 

MSZA  ŚWIĘTA  WIECZERZY  PAŃSKIEJ 

Piątek,    18. 4. 2014  

Godz.15.00 

Godz 19:00 

Godz.20.00 

WIELKI   PIĄTEK 

DROGA  KRZYŻOWA  i  KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO. 

LITURGIA  MĘKI  PAŃSKIEJ 

ADORACJA   GROBU   PAŃSKIEGO 

Sobota, 19. 4. 2014  

Godz.19.30 

WIELKA   SOBOTA. 

LITURGIA  WIELKIEJ  SOBOTY  I  REZUREKCJA 

Niedziela,20. 4. 2014  

Godz. 10:00 

Godz 19:00 

- NIEDZIELA  ZMARTWYCHWSTANIA  PAŃSKIEGO – WIELKANOC 

W  INTENCJI   PARAFIAN 

W  INTENCJI   PARAFIAN 

Poniedziałek 21.4.  

Godz.10.00 

Godz.19.00 

 

PONIEDZIAŁEK   WIELKANOCNY 

za  dusze ś.p.Marianny  Buźniak w rocznice śmierci – int. córki z rodziną. 

O błog. Boże dla Krystyny i Jerzego Borowiec z okazji 30-ej rocznicy ślubu – 

   int. córki Katarzyny 

Wtorek,  22.4.2014 Godz.  9.30 Intencja  wolna 

Środa 23.4.2014 Godz. 19:00 Intencja  wolna 

Czwartek 24.4.2014 Godz. 9:30 Intencja  wolna 

Piątek,   25.4.2014 Godz. 15:00 Intencja  wolna         KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOZEGO 

Sobota,   26:4.2014 Godz. 9:30 

Godz. 10:00 

Godz. 19:30 

O błog. Boże i potrzebne łaski  dla  rodziców  -  int. córki  z  rodziną. 

ADORACJA  NAJŚWIETSZEGO  SAKRAMENTU 

 Intencja  wolna. 

Niedziela 27.4.2014  

Godz. 10:00 

 

Godz. 19:00 

DRUGA  NIEDZIELA  WIELKANOCY – MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO 

za dusze ś.p.rodziców i dziadków Grochowskich i Gołębiewskich  i za  dusze  

  w  czyśćcu cierpiace – int. dzieci. 

W  intencji  grzeszników  o  łaskę  nawrócenia  -  int. rodziny. 

OGŁOSZENIA    PARAFIALNE: 

1. Rozpoczynamy  WIELKI  TYDZIEŃ  rozważając  tajemnice  naszego  zbawienia. 

WIELKI  CZWARTEK  -  Msza  święta  Wieczerzy  Pańskiej  -  godz.19.00 

WIELKI  PIĄTEK  -  Droga  Krzyżowa  o  godz. 15.00  i   Liturgia  Męki  Pańskiej  o  godz.19.00 

WIELKA  SOBOTA  -  Wigilia  Paschalna  i  Rezurekcja  o  godz.19.30 2. Wizyty u chorych Parafian –  

2. W  WIELKI  PIĄTEK  obowiązuje  nas  post  ścisły.   

3. W WIELKĄ SOBOTĘ odbędzie się w naszym kościele w Bedford tradycyjne ŚWIĘCENIE POKARMÓW 

     od  godz.12.00  do  godz.15.00 ( co pół  godziny: godz.12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30  i  15.00 ). 

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

5. Jak  co  roku  w  okresie  Wielkiego Postu  będą  zbierane  imienne  ofiary  na  kwiaty  do  Grobu  Pańskiego . 

6. 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.  

7. W  niedzielę  11 maja  o  godz. 10.00  odbędzie  się  Rocznica  Pierwszej  Komunii  Świętej  dla  dzieci, które 

przyjęły  Komunię  świętą  w  ubiegłym  roku. 

8. Podczas  tegorocznej  Kolędy  Parafialnej  złożylem  870  wizyt  u  tych  osób  i  rodzin,  które  należą  do  

naszej parafii  w  Bedford.  Ponadto  u  180  adresów  Parafian  nie  odwiedziłem  z  powodu  ich  nieobecności,  

a  130  adresów,  których  usunąłem  z  Listy  Parafian.  Dziękuję  serdecznie  za  miłe  i  owocne  spotkania.  

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 III. 


