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                                                                           Duch Prawdy 

Nie lubimy prawdy. Najczęściej się jej obawiamy. Wolimy żyć w złudzeniach. Prawda wydaje się przemawiać 

przeciw nam. Nie lubimy słuchać prawdy z ust lekarza, który odkrywa groźną chorobę w naszym organizmie, 

nie lubimy słuchać prawdy z ust osoby bliskiej, która ma do nas pretensje o złe postępowanie. Nie lubimy 

przyjaciół, którzy mają odwagę powiedzieć nam prawdę w oczy. Dlatego też nie lubimy spotkania z Bogiem — 

bo wiadomo, że On mówi tylko prawdę i czeka na nasze słowa prawdy. 

Żyjemy w świecie zakłamania. Przyzwyczailiśmy się do tego, dobrze nam, gdy okłamujemy innych i gdy inni 

nie mówią nam prawdy. Chrystus powiedział Apostołom: „Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli”. 

Niewielu chrześcijan odkrywa wyzwalającą moc prawdy, niewielu też doświadcza zawartej w niej radości. 

Znajomość prawdy i jej umiłowanie stanowi o mocy i wolności człowieka. 

Odkrycie bogactwa Uroczystości Zesłania Ducha Świętego łączy się ściśle z dostrzeżeniem potęgi i wartości 

umiłowania prawdy. Duch Święty to Duch Prawdy. Istnieje zatem ścisła zależność między świętością 

a prawdą. Święty to człowiek żyjący prawdą, kochający prawdę, świadczący o prawdzie. 

Jezus wiedział, że wierność prawdzie przerasta możliwości człowieka. W świecie kompromisów i kłamstwa 

dochowanie wierności prawdzie graniczy z heroizmem. Stąd też postanowił swoim uczniom zesłać pierwszy 

dar — Ducha Prawdy — aby już nie żyli dla siebie, lecz dla Tego, który za nich umarł i zmartwychwstał. 

W oparciu o tego Ducha Prawdy człowiek może dawać świadectwo swojej wiary. 

Sam Jezus w rozmowie z Piłatem wyznał: „Jam się na to narodził i po to przyszedłem na świat, aby dać 

świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha głosu mego”. Wskazał tym samym na ten zakres fal, na 

którym zawsze można nawiązać z Nim kontakt. Jest to fala umiłowania prawdy. On na tej fali przemawia. Na 

niej można Go słuchać. Duch Święty to właśnie owa fala Bożej Prawdy docierająca do każdego, kto jest 

z prawdy, kto chce jej słuchać. 

Wspominamy historyczne wydarzenie, jakie miało miejsce w Jerozolimie w kilka tygodni po 

zmartwychwstaniu Jezusa. Ale nie jest to jedynie wspomnienie, możemy dziś zostać napełnieni Duchem 

Prawdy. On jest w Kościele i działa. Jezus przyszedł na ziemię i wstąpił do nieba. Duch Prawdy zstąpił na 

ziemię i nie opuści jej, aż do skończenia świata. Jest i działa w Kościele i przez Kościół. To jest tajemnica 

obecności Boga, która pozwala ludziom poznać i umiłować prawdę. 

Nie musimy mówić o świętości, wystarczy mówić o umiłowaniu i wierności prawdzie, nie trzeba mówić 

o wolności — wystarczy ukochać prawdę, a ona sama nas wyzwoli. Człowiek poznający prawdę o sobie, 

o świecie, o Bogu odnajduje swoje miejsce w otaczającej go rzeczywistości. Świętość zaś i wolność polega na 

zajęciu tego miejsca, jakie nam Bóg wyznaczył. 

Umiłowanie prawdy nie tylko łączy z Bogiem, lecz łączy ludzi między sobą. Ci, którzy żyją w duchu prawdy, 

spotykają się na płaszczyźnie autentycznej przyjaźni. Każde kłamstwo oddziela od innych, prawda jednoczy 

i staje się mocą wspólnoty. 

Pochylmy głowy i otwórzmy serca na działanie Ducha Prawdy, który przybywa, by nas uświęcić i doprowadzić 

do pełni wolności. 

http://www.ppb.org.uk/
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Niedziela, 8. 6. 2014  

Godz.10.00 

Godz.19.00 

- 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. 

Poniedziałek, 9.6.14  

Godz.  9.30 

- ŚWIĘTO  NAJŚWIETSZEJ  MARYI  PANNY  MATKI  KOŚCIOŁA 

O zdrowie i błog.Boże i opiekę M.Bożej dla siostry Haliny w 80-tą rocz.urodzin 

Wtorek,   10.6. 2014 Godz.  9.30 O błog.Boże dla Ks.Grzegorza z ok.41-ej  rocz.święceń  kapłańskich-int.Parafian. 

Środa,     11. 6. 2014 Godz 19.00 O błogosławieństwo Boże  dla  Anny  i  Michała  z  okazji 3-ej  rocznicy  ślubu 

Czwartek,12. 6.2014  

Godz. 9.30 

ŚWIĘTO  JEZUSA CHRYSTUSA  NAJW.  i   WIECZNEGO  KAPŁANA 

- Intencja  wolna. 

Piątek,     13. 6.2014 Godz.15.00 - O  błog.   Boże  dla  Moniki  i  Krzysztofa  z  okazji  7-ej  rocznicy  ślubu. 

            KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO.  

Sobota,    14. 6.2014 Godz.  9.30 

Godz.10.00 

Godz.19.30 

- za  dusze  ś.p. Marii  Mazur  oraz  Kazimierza  i  Wacława  - int. córki. 

- ADORACJA  NAJŚWIĘTSZEGO  SAKRAMENTU. 

- za  dusze  ś.p. siostry  Krystyny  i  matki  Marii  - int. syna  z  rodziną. 

Niedziela, 15.6.2014  - UROCZYSTOŚĆ  TRÓJCY  PRZENAJŚWIĘTSZEJ           (Rok A) 

 

 

Poniedziałek,16.6.14 

Wtorek,   17. 6.2014 

Środa,    18. 6. 2014  

Czwartek.19 6. 2014 

Piątek,    20. 6. 2014 

 

Sobota,  21. 6. 2014  

 

 

 

Niedziela, 22.6.2014 

Godz.10.00 

Godz.19.00 

Godz.  9.30  

Godz.  9.30 

Godz.19.00 

Godz. 9.30 

Godz.15.00 

 

Godz. 9.30 

Godz.10.00 

Godz.19.30 

 

 

Godz.10.00 

Godz.19.00 

O błog.Boże i opiekę Matki Bożej dla Moniki i Kamila w 5-tą  rocznicę  ślubu. 

O  szczęśliwe  rozwiązanie  i  opiekę  Matki  Bożej  dla  Ewy  -  int. rodziców. 

- Intencja  wolna.      

za ś.p.dziadka Stanisława Tomasiak w 3-cią rocz.śmierci-int.Agnieszki i Jakuba    

- za  dusze  ś.p. Kazimierza  Sudoł  -  int.  A.M. Sudoł 

- Intencja  wolna. 

- za  dusze  ś.p. Bogdana  Wolskiego  - int. córki. 

  KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO. 

za dusze ś.p.braci Władysława,Wacława, Feliksa Stankiewiczów-int.P.J.Szyszko 

- ADORACJA  NAJŚWIĘTSZEGO  SAKRAMENTU.  

- O  błog.Boże , łaskę wiary  i  opiekę  Matki  Bożej  dla Marcina  z  okazji  

   30-ej  rocznicy  urodzin – int. rodziców  i  braci. 

UROCZYSTOŚĆ  NAJŚW.CIAŁA i KRWI CHRYSTUSA -BOŻE CIAŁO 

- O błog. Boże  dla  Agnieszki  i  Wacława  Gruszka  w  7-mą  rocznicę  ślubu. 

- za  dusze  ś.p. Jadwigi  i  Augustyna  Rekowskich  -  int. córki  z  rodziną. 

OGŁOSZENIA    PARAFIALNE: 

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

NIKOLA  MALINOWSKA  -  w  piątek  30  maja  2014 r.  oraz   MARCEL  GOLEC,  KLAUDIA  

PANKIEWICZ,  WIKTOR PAWEŁ PAPIERZ  i  JAN ARTUR  ZAWADA    -  w  sobotę  7 czerwca 2014 r. 

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

SAKRAMENT  MAŁŻEŃSTWA:  W naszej  parafii w Bedford  zawarli  związek  małżenski  SŁAWOMIR  

HERBERT  KONOPKA  i  AGNIESZKA  SONIA  SOKOŁOWSKA  w  sobotę  31 maja 2014 r. 

Nowożeńcom  życzymy  wielu  łask  i  opieki  Bożej  na  wspólnej  drodze  ich  życia. 

1. 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. 

2. Dzisiaj  w niedzielę  8 czerwca w Laxton Hall  w Uroczystość Zesłania Ducha Świętego  odbywa  się  Święto  

Rodziny  pod  hasłem  „Rodzina  -  Miłością  wielką”.  Po  południu  o  godz. 14.30  - koncert   New  Life  M.  

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

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

Organizujemy autobus.  Zapraszamy  wszystkich  chętnych  a  zwłaszcza  dzieci  Komunijne,  aby  wzięły  

udział  w  tej  procesji  Bożego  Ciała.  Dzieci  Komunijne  mają  bezpłatny  przejazd,  natomiast dorośli płacą  

Ł10. Mszę  św. koncelebrowaną  a następnie  Procesję do 4 ołtarzy  poprowadzi  Ks Kardynal  Kazimierz  Nycz  

z  Warszawy.  Wyjazd  sprzed  naszego  kościoła  o g.11.00      Zapisy  u  Pani  Janiny  Wodeckiej.   

5. 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  III. 


