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                                                                           „Idę, Panie” 

I znów Jezus daje nam Ewangelię na dziś, słowa niesłychanie aktualne i bliskie naszemu życiu, naszym 

problemom.  

Sytuacja przedstawiona w tej Ewangelii, to sytuacja charakterystyczna dla okresu, który właśnie przeżywamy. 

Ciągle przecież spotykamy się z pozorami, kłamstwem, deklaracjami bez pokrycia, pustymi obiecankami, 

demagogią, lizusostwem, nadużywaniem zaufania. Takie cnoty jak honor, słowność, poczucie realizmu i 

odpowiedzialności, szczerość, konsekwencja, straciły jakby rację bytu, wyparte przez konformizm, obłudę i 

kłamstwo. Wydaje się, że można powiedzieć i obiecać co się chce, bo to i tak nie pociąga za sobą żadnych 

dalszych konsekwencji, a na dziś może być opłacalne. W ten sposób burzy się stopniowo fundament 

społecznego życia, jakim jest wzajemne zaufanie i odpowiedzialność. Tendencja ta, biorąca początek "na 

górze", ogarnia stopniowo coraz szersze kręgi i demoralizuje coraz więcej zwykłych ludzi. Właśnie taką 

postawę zaprezentował wobec ojca pierwszy syn: "Idę, Panie, już biegnę!" Co go to kosztowało? Oczywiście 

nic, a jakie pozytywne wrażenie wywarł na ojcu. Przy pomocy jednego zdania kupił sobie jego przychylność i 

łaski. Znakomity interes! 

Co innego drugi syn. Nie pochwalamy co prawda jego opryskliwości i niechęci, ale za to potrafimy chyba 

docenić szczerość. No cóż, bywa i tak. Jednakże człowiek ten szybko zrozumiał swój błąd i zdobył się na 

opamiętanie. Swoją ostateczną decyzją zmazał złe wrażenie, czynem naprawił z nawiązką to, co zepsuł 

nieopatrznym słowem. Imponuje nam taka postawa, bo wiemy dobrze, jak trudno przychodzi człowiekowi 

przyznać się do błędu, a jeszcze trudniej go naprawić. Tym większa jego zasługa. Nawet faryzeusze musieli to 

uznać. Co prawda Ewangelia nie mówi nic o reakcji ojca, ale chyba i on szybko zmienił zdanie o swoich 

synach i oddał im sprawiedliwość na podstawie faktów, a nie pozorów. Kłamstwo i lizusostwo mają krótkie 

nogi. Na pozorach niewiele da się zbudować.  

I tu przychodzi czas na wyciągnięcie wniosków dla naszego osobistego i społecznego życia. Po pierwsze: z 

rezerwą i ostrożnością traktujmy słowne deklaracje, zwłaszcza te, które są nazbyt gładkie i obiecujące. Czyny 

są ważniejsze niż słowa i one dopiero tworzą fakty. Patrzmy więc bardziej na to, co człowiek robi i dopiero w 

tym kontekście słuchajmy tego, co mówi. Oceniajmy na podstawie czynów, a nie z haseł, a jeśli ktoś rzuca 

hasła i obietnice, to dopilnujmy, aby je potem wprowadził w życie. Drzewo poznaje się przecież po owocach, a 

nie po szumie liści. W tym względzie nie można być naiwnym.  

Po drugie: bądźmy cierpliwi. Człowiekowi zdarza się nieraz popełniać błędy, upadać, ale człowiek zawsze 

może powstać. Dopiero zatwardziałe, celowe i świadome trwanie w błędzie jest niewybaczalne.  

Po trzecie: nie ma takiej sytuacji, której nie dałoby się poprawić i nie ma takiego grzechu, który nie byłby 

wybaczony. Każdy moment jest dobry, by się nawrócić, zmienić życie i zacząć od początku. Bóg tylko na to 

czeka. Ale nawrócenie musi być autentyczne, a nie tylko pozorne i powierzchowne, takie doraźne 

przemalowanie się, zmiana maski na bardziej modną. Miarą autentyzmu i nawrócenia jest szczerość w 

wyznaniu swoich dotychczasowych win. Na ogół nie potępiamy ludzi za to, do czego potrafią się przyznać. 

Złości nas tylko to, co przed nami zatajają, licząc na naszą łatwowierność. Czy długo będziemy na to 

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

Niedziela, 28.9.2014  

Godz.  9.30 

Godz.11.00 

Godz. 19.00 

DWUDZIESTA  SZÓSTA  NIEDZIELA  ROKU  LITURGICZNEGO  Rok A 

-za ś.p.Wacława,Mieczysława,Zygmunta i Józefa Ławińskich–int.siostry z rodziną 

- za  dusze  ś.p. mamy  Anny  o  pokój  duszy  i  dar  nieba  - int. córki  z  mężem. 

-za dusze ś.p.Haliny i Alfonsa Gawin w rocznicę śmierci–int.rodziny Guzińskich. 

Poniedziałek,29.9.14  

Godz.  9.30 

- ŚWIĘTO  ARCHANIOŁÓW  ŚW. MICHAŁA, GABRIELA i RAFAŁA  

-  za  dusze  ś.p. Michała  Śliwy  -  int. córki. 

Wtorek,    30.9.2014 Godz.  9.30 - Intencja  wolna. 

Środa,       1.10.2014 Godz 19.00 - Intencja  wolna.     NABOŻEŃSTWO  RÓŻAŃCOWE. 

Czwartek, 2.10.2014 Godz.  9.30 - Intencja  wolna. 

Piątek,      3.10.2014  

Godz.15.00 

Godz.18.00 

Godz.19.00 

- PIERWSZY   PIĄTEK  miesiąca  PAŹDZIERNIKA 

- Intencja  wolna.        KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO.   

- SPOWIEDŹ  ŚWIĘTA  z  okazji  Pierwszego  Piątku  Miesiąca 

- Intencja  wolna.  

Sobota,     4.10.2014  Godz.  9.30 

Godz.19.00 

- Intencja  wolna.       NABOŻEŃSTWO  RÓŻAŃCOWE. 

- Intencja  wolna.   

Niedziela, 5.10.201414  DWUDZIESTA SIÓDMA NIEDZIELA ROKU LITURGICZNEGO Rok A 

 

 

 

 

Poniedziałek,6.10.14 

Wtorek,    7.10.2014 

Środa,       8.10.2014127.8.2014 

Czwartek, 9.10.2014   

Piątek,    10.10.2014 

Sobota,   11.10.2014 

 

 

Niedziela,12.10.2014 

 

 

Godz.  9.30 

Godz.11.00 18.00 

Godz.18.00 

Godz.19.00 

Godz.  9.30  

Godz.  9.30 

Godz.19.00 

Godz.  9.30 

Godz.15.00 

Godz.  9.30 

 

Godz.19.00 

 

Godz.  9.30 

Godz.11.00 

Godz.19.00 

- za  dusze  ś.p. zmarłych  z  rodzin Orsi  i  Nadańskich – int. Pani Danuty Orsi. 

- za  dusze  ś.p. mamy  Anny  o radość  życia  wiecznego – int. córki z mężem. 

- ADORACJA  NAJŚWIĘTSZEGO  SAKRAMENTU 

- za  dusze  ś.p. Jana  Stanilewicza  w  3-cią  rocznicę  śmierci  -  int. żony.  

- Intencja  wolna. 

- Intencja  wolna.  

- Intencja  wolna.       NABOŻEŃSTWO   RÓŻAŃCOWE. 

- Intencja  wolna      

- Intencja  wolna.      KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO. 

- O  błog.  Boże  dla  Filipa  Milskiego  z  okazji  Chrztu Św. – int. rodziców. 

   NABOŻEŃSTWO  ROŻAŃCOWE. 

- Intencja  wolna. 

DWUDZIESTA ÓSMA NIEDZIELA ROKU LITURGICZNEGO - Rok A 

- za  dusze  ś.p. Doroty  Rudnej  -  int. rodziny. 

- za  dusze  ś.p. Izabelii  Brzyskiej  w  8-mą  rocznicę  śmierci. 

- Intencja  wolna. 

OGŁOSZENIA    PARAFIALNE: 

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

MATEUSZ   BRODA  w  sobotę  20 września 2014 r. 

VANESSA  URSZULA  BRZEZIŃSKA  i  OLIVIER  WÓJCIK  -w  sobotę  27 września  2014 r.  

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

SAKRAMENT  MAŁŻEŃSTWA:  W  naszej  parafii  w  Bedford  zawarli  sakramentalny  związek  

małżeński  RADOSŁAW  MACIEJ  SZCZEPAŃSKI  i  EWA  CIEŚLUKOWSKA. 

Nowożeńcom  życzymy  błogosławieństwa  Bożego  na  wspólnej  drodze  ich  życia.     

1. Od  najblizszej  niedzieli  bedą  już  do  pobrania  formularze  na  tegoroczne  WYPOMINKI.  

2. Dzisiaj  po  Mszy  świetej  będzie  dodatkowa  zbiórka  na  Fundusz  ś.p. Kardynała  Jozefa Glempa. 

3. Rozpoczynamy  miesiąc  Październik  -  miesiąc  Różańca  Świętego.  W  każdą  środę  i  sobotę  października  

odprawiane  będą  NABOŻEŃSTWA  RÓŻAŃCOWE  a  codziennie  Dziesiątka  Różańca  Świętego.   

4. Przygotowanie  dzieci  do  Pierwszej  Komunii  Świetej  w  2015 r.  rozpocznie  się  od  pierwszej  niedzieli  

października  Mszą  świętą  o  godz. 11.00  a  po  Mszy św  obowiązkowe Zebranie dla  rodziców  tych  dzieci. 

5.Dzisiaj po Mszy św wieczornej-g.19.00 odbędzie się Katecheza dla kandydatów do Sakramentu Bierzmowania 

6. W  niedzielę  5 października 2014 r. o  godz.15.00  w  Domu  Polskim  przy  Ashburnham  Rd  w  Bedford  

odbędzie  się  WALNE  ZEBRANIE  naszej  PARAFII.  Zapraszam  na  to  zebranie  wszystkich  Parafian 

7. W ten  piątek 3 października  o  g.18.00  odbędzie  się  obowiazkowe  Zebranie ministrantów i kandydatów.    

POGRZEB:  W  środę  17 września 2014 zmarł  śmiercią  tragiczną  Ś.p. WALDEMAR  LIPIEJKO  lat 56. 

Pogrzeb  odbędzie   się  w  Bedford  Crematorium  w  środę  1 października 2014 r. o godz.9.15  a  pochowanie  

prochów  w  Polsce  w  późniejszym  terminie.  WIECZNY  ODPOCZYNEK  RACZ  MU  DAĆ  PANIE...   



8. Po  Mszy  św.  są  do  pobrania  formularze  MÓJ  AKTUALNY  ADRES  do  zapisania  się  do  naszej  

parafii  lub  do  podania  swojego  aktualnego  adresu.  Przypominam, że  osoby, ktore  nie  są  zapisane  do  

parafii nie  będą  mogły  otrzymywać  potrzebnych  zaświadczeń  w  jakichkolwiek  sprawach. 

9.  W  kruchcie  kościoła  są  podane  informacje  dotyczące,  kto  może  być  ojcem  chrzestnym  czy  matką  

chrzestną  a  kto  nie  może  nim  być.  Wymagania  te  są  określone  w  Prawie  Kanonicznym  Kościoła  

Rzymsko – Katolickiego  i  obowiazują  zarówno  duchownych  jak  i  świeckich.   

10. Wizyty  księdza  u  chorych  w szpitalach  lub  w  Nursing  Home  mogą  się odbywać  tylko  za  zgodą  

chorego  lub  jego  rodziny  według  nowych  przepisów  tutejszego  prawa.  Proszę  więc  zgłaszać  

bezpośrednio  do  mnie,  abym  mógł  odwiedzić  tych  chorych  udzielając  im  Sakramentów  świetych.  

Osoby  obłożnie  chore,  które  życzyłyby  sobie  udzielania  Sakramentów  świetych  w  Pierwsze  Piątki  

Miesiąca  proszę  rownież  o  zgłoszenie  do  mnie.         

ZAPOWIEDZI: Sakrament Małżeństwa  zamierzają  zawrzeć  następująca  para  narzeczonych:           

ŁUKASZ  LESZEK  KALITKA  i  KAROLINA  WERONIKA  KURZAWA. 

Ktoby wiedział  o przeszkodach zachodzących między tymi osobami zobowiązany jest mnie o tym 

poinformować:   ZAPOWIEDŹ  I  i   II. 

 

N.B.:  OD  PIERWSZEJ  NIEDZIELI  WRZEŚNIA  tj. OD  NIEDZIELI  7  WRZEŚNIA 2014 r.  

           ZMIENIA  SIĘ  PORZĄDEK  MSZY  ŚWIĘTYCH  NIEDZIELNYCH; 

MSZA  ŚWIĘTA  WIECZORNA  W  SOBOTY  ODPRAWIANA  BĘDZIE  O  GODZ.19.00 

MSZA  ŚWIĘTA  PORANNA  W  KAŻDĄ  NIEDZIELĘ  ODPRAWIANNA  BĘDZIE  O  GODZ.9.30 

MSZA  ŚW. SZKOLNA  DLA  DZIECI  I  MŁODZIEŻY  ODPRAWIANA  BĘDZIE  O  GODZ.11.00 

MSZA  ŚW.  WIECZORNA  W  KAŻDĄ  NIEDZIELĘ  ODPRAWIANA  BĘDZIE  O  GODZ.19.00 


