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Nr. 1402                                  SZÓSTA   NIEDZIELA   WIELKANOCY                                        (Rok A)  

                                                          „Nie zostawię was sierotami” 

Każda kochająca matka czy ojciec, w obliczu zbliżającej się śmierci, myśli o przyszłości swych dzieci. 

Podobnie i Chrystus na kilkanaście godzin przed ukrzyżowaniem myśli o przyszłości swoich uczniów. Zależy 

Mu bardzo nie tylko na utrzymaniu kontaktu, lecz i na obecności wśród nich. Nie będzie to obecność cielesna, 

bo tej zachować nie można. Jest zresztą niedoskonała i bardzo ograniczona. Jeśli np. człowiek jest w jednym 

miejscu, to równocześnie nie może być w innym. Nie mówiąc już o ograniczeniach związanych z procesem 

starzenia się organizmu. Jezus w ciele mógłby pozostać z uczniami najwyżej kilkadziesiąt lat – a co dalej?  

Chrystus w chwili śmierci kończy okres przebywania z Apostołami ramię w ramię, ale bynajmniej nie 

rezygnuje z przebywania z nimi w inny sposób. Pozostanie na ziemi do końca świata, w sposób tysiące razy 

doskonalszy i łatwiej dostępny dla milionów ludzi. Warto ten gest miłości Jezusa dostrzec i głębiej się nad nim 

zastanowić.                                                                                                                                                                      

W grę wchodzą trzy wydarzenia stanowiące jedną organiczną całość. Pierwszym jest Eucharystia – czyli 

obecność Chrystusa pod postaciami chleba i wina. Jezus staje się pokarmem dostępnym dla każdego, kto 

w Niego wierzy, i komu autentycznie zależy na życiu wiecznym. Dziś na Ziemi istnieją setki tysięcy świątyń, 

w których przebywa Chrystus jako pokarm nieśmiertelności. Ktokolwiek pragnie się z Nim spotkać, może to 

uczynić prawie w każdej minucie dnia i nocy. Oto pierwsza niepojęta forma nowej obecności Zbawiciela wśród 

nas.                                                                                                                                                                            

Druga forma, to Jego Słowo ukryte w Piśmie Świętym i żywej tradycji. On ciągle naucza. Jezusa można 

słuchać, można Mu zadawać pytania. On ciągle odpowiada. Ktokolwiek pragnie porozmawiać z Chrystusem, 

może to uczynić również o każdej porze dnia i nocy. Wystarczy jak otworzy Ewangelię i w duchu tradycji 

przekazywanej w Kościele odczyta sercem jej orędzie. Oto druga forma obecności Zbawiciela wśród nas, 

jeszcze bardziej dostępna niż pierwsza.  

Trzecia, najmniej doceniona, to spotkanie z ludźmi miłującymi się wzajemnie. „Po tym wszyscy poznają, 

żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali”. Obecność Jezusa przez Ducha Miłości 

w sercach tych, którzy prawdziwie w Niego wierzą. „Tam gdzie dwu jest zgromadzonych w imię Moje, tam Ja 

jestem wśród nich”.  

W każdej Mszy świętej możemy spotkać Chrystusa w tych trzech formach Jego obecności na Ziemi. Jest 

w Słowie Bożym, czytanym i głoszonym przez kapłana, jest w konsekrowanych postaciach chleba i wina i jest 

we wspólnocie zgromadzonej wokół ołtarza. Warto dodać, że zarówno w Słowie jak i w postaciach chleba 

i wina, może być dostrzeżony wyłącznie oczami wiary. Do człowieka niewierzącego nie przemówi ani tekst 

Biblii, ani konsekrowana hostia. Może natomiast przemówić miłość wspólnoty zgromadzonej w imię 

Chrystusa. Jeśli to objawienie wspólnotowe nie jest wystarczająco wyraźne, to nie jest to wina Chrystusa, lecz 

nasza. On nam zawierzył i losy objawienia Swojej obecności w świecie złożył w nasze ręce. 

Umiejętność obcowania z Chrystusem obecnym w słowie Pisma Świętego oraz kontaktowania się z Nim 

w Komunii świętej, umożliwia doskonalenie miłości wzajemnej, a przez to objawianie światu obecności 

Chrystusa na ziemi. To też stanowi jeden z zasadniczych celów Kongresu Eucharystycznego. Uwielbienie 

Chrystusa obecnego w Najświętszym Sakramencie najpełniej dokonuje się nie przez wielkie zewnętrzne 

manifestacje, lecz przez autentyczną miłość Boga i bliźniego, którą promieniują wspólnoty prawdziwych 

chrześcijan. 

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


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

Niedziela, 25.5.2014  

Godz.10.00 

Godz.19.00 

- SZÓSTA   NIEDZIELA   WIELKANOCY             (Rok A) 

- za  dusze  ś.p. Władysława  Bortkiewicza -  int. rodziny  Makowskich. 

- O błogosławieństwo  Boże  dla  Agnieszki  z  okazji  30- tej  rocznicy urodzin  

   z  prośbą   o  szczęśliwe  rozwiązanie  -  int. rodziny. 

Poniedziałek26.5.14 Godz.  9.30 - za dusze  ś.p.Marii Garbat  w  rocznicę  śmierci -int. córki Izabeli i wnuczków. 

Wtorek,   27.5. 2014 Godz.  9.30 - za dusze  ś.p. Michała  Śliwy  w  rocznicę  śmierci  -  int. córki. 

Środa,     28.5. 2014 Godz 19.00 - Intencja  wolna.     NABOŻEŃSTWO   MAJOWE. 

Czwartek,29 5. 2014 Godz. 9.30 - za  dusze  ś.p. Józefa  Śliwy  -  int. Pani  Zofii  Markowskiej. 

Piątek,     30 5. 2014 Godz.15.00 - Intencja  wolna.    KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO.  

Sobota,    31 5. 2014 Godz.  9.30 

 

Godz.10.30 

 

Godz.19.30 

- za  dusze  ś.p. męża  Bronisława  i  siostry  Stanisławy  i  Jadwigi –  

  int. Pani Jadwigi  Szyszko  z  rodziną.       NABOŻEŃSTWO   MAJOWE. 

- PIERWSZA   SPOWIEDŹ  ŚWIĘTA  dzieci  Komunijnych. 

- ADORACJA  NAJŚWIĘTSZEGO  SAKRAMENTU. 

- O błog.Boże dla Katarzyny i Arkadiusza Kalinowskich  z ok 15-ej rocz. ślubu. 

Niedziela, 1. 6. 2014  - WNIEBOWSTĄPIENIE  PAŃSKIE           (Rok A) 

 

 

 

 

Poniedziałek, 2.6.14 

 

Wtorek,   3. 6.2014 

 

Środa,     4. 6. 2014  

Czwartek.5. 6. 2014 

 

Piątek,    6. 6. 2014 

 

 

Sobota,  7. 6. 2014  

 

 

 

Niedziela, 8. 6. 2014 

Godz.10.00 

Godz.11.30 

Godz.18.00 

Godz.19.00 

Godz.  9.30 

Godz.19.00  

Godz.  9.30 

Godz.19.00 

Godz.19.00 

Godz. 9.30 

Godz.19.00 

 

Godz.15.00 

Godz.19.00  

Godz. 9.30 

Godz.10.00 

Godz.19.30 

 

 

Godz.10.00 

Godz.19.00 

- O  błog. Boże i zdrowie dla  Adasia  z okazji 1-szych urodzin  -  int. rodziców. 

- W  intencji  dzieci  z  okazji  Pierwszej  Komunii  Świętej  w  Bedford. 

- ADORACJA  NAJŚWIĘTSZEGO  SAKRAMENTU 

- O błog.Boże i opiekę Matki Bożej dla Krystiana z ok 23-ich urodzin–int. żony 

- za  dusze  ś.p.Stanisława  Buźniak  w  rocznicę śmierci - int. corki  z  rodziną 

-  Intencja  wolna.     BIAŁY  TYDZIEŃ  DZIECI  KOMUNIJNYCH. 

- W  intencji  dziękczynnej  z  okazji  rocznicy  święceń  kapłańskich 

- Intencja  wolna.     BIAŁY  TYDZIEŃ  DZIECI  KOMUNIJNYCH. 

- O szczęśliwe uczestnictwo w pielgrzymce na  Jasną Górę- int. Pani J.Skwarna. 

- Intencja  wolna. 

- Intencja  wolna.    BIAŁY  TYDZIEŃ   DZIECI   KOMUNIJNYCH. 

- PIERWSZY  PIĄTEK  miesiąca  CZERWCA 

- za  dusze  ś.p. Vasyla  Sverdelean  -  int. żony  z  rodziną. 

- Intencja   wolna.    BIAŁY  TYDZIEŃ  DZIECI  KOMUNIJNYCH.      

- Intencja  wolna. 

- ADORACJA  NAJŚWIĘTSZEGO  SAKRAMENTU.  

- za dusze ś.p.Stanisława Wilczyńskiego w I-szą rocznicę śmierci - int. rodziny 

   BIAŁY   TYDZIEŃ  DZIECI  KOMUNIJNYCH. 

- UROCZYSTOŚĆ  ZESŁANIA  DUCHA  ŚWIĘTEGO       (Rok A) 

za dusze ś.p.Mieczysława Wodeckiego i jego rodziców-int. rodziny Wodeckich. 

O błog.Boże i opiekę  Matki Bożej dla Jarosława i Agnieszki w 3-cią rocz.ślubu. 

OGŁOSZENIA    PARAFIALNE: 

CHRZEST  ŚW.:  W  naszym  kościele  w  Bedford  Sakrament  Chrztu  Sw.  otrzymali: 

BRIAN  JAN  PAWEŁ  KOTOWSKI  -  24 maja 2014 r.  i  OSCAR  SOŁTYSIŃSKI  -  25 maja 2014 r. 

Nowo  ochrzczonym  dzieciom  i  ich  rodzicom  życzymy  błogosławieństwa  i  opieki  Bożej.                           

1. W najbliższą  niedzielę 1 czerwca o g.11.30 w naszym kościele odbędzie się  PIERWSZA KOMUNIA ŚW.  

2. Dzisiaj w niedzielę 25 maja  po Mszy Św. wieczornej (godz.19.00)- katecheza do Sakramentu Bierzmowania 

3. Po  Mszy św. jak zwykle  są do  nabycia  „Gość  Niedzielny”i  „Mały  Gość  Niedzielny”  w  cenie  Ł1.50  

oraz  „Różaniec”,  „Tak  Rodzinie”  i  „Anioł  Stróż”  w  cenie  Ł 2. 

4. W sobotę 7 czerwca o godz.16-ej - spotkanie z Panią Teresą Siniewicz w ramach  Kursu Przedmałżeńskiego 

5. W niedzielę  8 czerwca w Laxton Hall odbędzie się  Święto Rodziny w Uroczystość Zesłania Ducha Świętego   

6. W sobotę 21 czerwca również  w Laxton Hall odbędzie się Wesoły Dzień Dziecka.  Zapisy w  szkole  PLCA. 

7. W  niedzielę  22 czerwca  także  w  Laxton  Hall  odbędzie  się  coroczna  Procesja  Bożego  Ciała.   

8. Zebranie  Rady  Duszpasterskiej  naszej  parafii  Bedford  odbędzie  się  we  wtorek 10 czerwca  o  godz.19.00       

ZAPOWIEDZI: Sakrament Małżeństwa  zamierzają  zawrzeć  następujące  pary  narzeczonych:          

PIEKARZ  Michał Mirosław  i  KLICH  Paulina Elżbieta,  LORENC  Robert  i  MICHALSKA  Anna Maria,  

ADIA  Ajay  Kumar  i  ŻERKOWSKA  Oliwia  Anna.  Ktoby wiedział  o przeszkodach zachodzących między 

tymi osobami zobowiązany jest mnie o tym poinformować:   ZAPOWIEDŹ  I  i  II. 


