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1396    DWUDZIESTA  SZÓSTA  NIEDZIELA  ROKU  LITURGICZNEGO   (ROK A)           

                                                                       „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? 

http://www.ppb.org.uk/
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Niedziela, 28.9. 2014r. 

 

Godz.13.00 

DWUDZIESTA  SZÓSTA  NIEDZIELA  ROKU  LITURGICZNEGO 

- O  łaskę  miłości  i  wierności  w  15-tą  rocznicę  ślubu   

   Aleksandry  i  Wojciecha  Czubalów. 

  

 

Niedziela, 5.10. 2014 r  

 

 

 

Wtorek, 7. 10.  2014 r. 

 

Niedziela,12.10.2014 r 

 

 

 

Wtorek,  14.10. 2014 r. 

 

 

 

 

Godz.13.00 

 

 

Godz.18.30 

 

 

Godz.13.00 

 

 

Godz.18.30 

 

DWUDZIESTA SIÓDMA  NIEDZIELA  ROKU LITURGICZNEGO 

- za dusze  ś.p. siostry  Urszuli  Langowskiej  i  Jadwigi  Langowskiej,   

  Natalii Czerwińskiej, Ks Franciszka  Herra  i  Ks Edwarda  Grudzińskiego  

- int. Pani  Gertrudy  Czerwińskiej. 

- O  zdrowie   dla  Stanisława  Mechelewskiego  -  int. żony. 

   NABOŻEŃSTWO  RÓŻAŃCOWE. 

DWUDZIESTA  ÓSMA  NIEDZIELA  ROKU  LITURGICZNEGO 

- za  dusze  ś.p. Feliksa   i  Heleny  Matusiak,  Marty  i  Edmunda  Bałazy,  

  Mariana  i  Bogdana  Mechelewskich  oraz  Barbary  Mechelewskiej  -   

- int. Pana  Władysława  Mechelewskiego.   

- Intencja  wolna. 

   NABOŻEŃSTWO   RÓŻAŃCOWE.   

Niedziela,19.10.2014 r 

 

 

 

Wtorek, 21. 10. 2014 r.  

 

Niedziela,26.10.2014r. 

 

 

Wtorek, 28.10. 2014 r. 

  

 

 

Godz.13.00 

 

Godz. 18.30 

 

 

Godz.13.00 

 

Godz. 18.30 

 

 

DWUDZIESTA  DZIEWIĄTA  NIEDZIELA  

ROKU  LITURGICZNEGO 

- za  duszed  ś.p. Krystyny  Kutyma  w  rocznicę  śmierci  - 

  Int. Pana  Kazimierza  Kutyma. 

- Intencja  wolna. 

   NABOŻEŃSTWO   RÓŻAŃCOWE. 

TRZYDZIESTA  NIEDZIELA  ROKU  LITURGICZNEGO 

- za  dusze  ś.p. Franciszki,  Stanisława, Tadeusza, Henryka  i  Stefana  Kuś  

- int. Pani  Stanisławy  Sobek. 

- Intencja   wolna. 

   NABOŻEŃSTWO   RÓŻAŃCOWE.  

                                      OGŁOSZENIA   PARAFIALNE:                                                                

 

1. Po Mszy św. są do nabycia Gość Niedzielny, Mały Gość Niedzielny w cenie Ł1.50, Różaniec,              

Tak Rodzinie i Anioł Stróż w cenie Ł2. 

2. W  miesiącu  września  rozpoczął  się  nowy  rok  szkolny.  Tak  jak  każdego  przyjmujemy  zgłoszenia   

dzieci   do  zapisywania  się  do  Polskiej  Szkoły  Sobotniej  jak  również  zapisy  dzieci,  które  ukończą  

8 lat  w  2015 roku    przygotowujące  się  w  przyszłym roku  do  PIERWSZEJ  KOMUNII  ŚWIĘTEJ.  

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

października  Mszą  świętą  o  godz. 13.00   Przez  cały  miesiąc  wrzesień  przyjmuję  zgłoszenia  dzieci.  Po  

Mszy  św.  są  do  pobrania  formularze  zgłoszeniowe.  Przypominam,  że dziecko  przyjmujące  Komunię  Sw.  

musi  mieć  ukończone  8 lat.  W  niedzielę  5 października  po  Mszy św – g.13.00  odbędzie  się  obowiązkowe 

Zebranie  dla  rodziców  dzieci  przygotowujących  się  do  Pierwszej  Komunii  Świętej  w  2015 r.     

4. Dzisiaj  w  ostatnią  niedzielę  września  po  Mszy  św  wieczornej  - g.19.00  rozpocznie  się  drugi  cykl  

przygotowań  młodzieży  do  Sakramentu  Bierzmowania w  2015 r.  w  naszej  parafii  w Bedford. 

5.  Od  najbliższej  niedzieli  będą  do  pobrania  formularze  na  WYPOMINKI. 

6.  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. 

7. Rozliczenie  finansowe  z  naszej  parafii  w  Letchworth  i  okolic  za  miesiące: Czerwiec. Lipiec i Sierpień:  

  Czerwiec 2014 r.: Taca – Ł344.22  Fundusz Jana Pawła II – Ł37.52   Parafia angielska  -  Ł118.17 

   Lipiec  2014 r.:  Taca  -  Ł277.66    Parafia  angielska  -  Ł60.30 

   Sierpień 2014 r.:  Taca  -  Ł269.30   Parafia  angielska  -  Ł55.43 



 

 8. W  najbliższym  biuletynie  parafialnym  bedą    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.   

9. 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.          


