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Nr.1410              DWUDZIESTA  ÓSMA  NIEDZIELA  ROKU  LITURGICZNEGO                    ROK  A  

                                                           Zmarnowana szansa 

Być zaproszonym przez samego Boga – nie do pracy, nie w celu robienia rozrachunków, nie na przesłuchanie – 

lecz na ucztę. Mieć wyznaczone miejsce przy stole, otrzymać zaproszenie i dodatkowo zawiadomienie 

o terminie uczty i nie przyjąć, czy to nie szaleństwo. Ktokolwiek spotkałby takiego człowieka, uznałby go za 

niespełna rozumu i postawiłby pytanie: Jak mogłeś stracić taką szansę, jak mogłeś?                                               

Takich ludzi można spotkać wielu. Uczta jest przygotowana przez samego Boga. Zaproszenie na nią wręczono 

każdemu podczas chrztu świętego, a wezwanie, przypominające rozpoczęcie uczty, dokonuje się przy pomocy 

kościelnych dzwonów obwieszczających Mszę świętą. Tę właśnie Eucharystyczną Ucztę ma na uwadze Jezus 

opowiadając przypowieść o zaproszonych na gody.                                                                                                     

Bóg ucztę przygotował. Stoły rozstawił po całej Ziemi. Pokarmem jest Ciało Jego Syna, a napojem Jego Krew. 

Jak przystało na prawdziwą ucztę Gospodarz ma coś ubogacającego do przekazania i uczestnicy usłyszą Jego 

słowo. Wszystko jest przygotowane, jeno zaproszeni nie są godni. Przy stole wiele rezerwowanych miejsc 

świeci pustką. Wielki afront wobec zapraszającego Gospodarza. 

Dlaczego nie przychodzą? Czy przeszkodą jest grzech ciężki? Nie zawsze. Najczęściej nie przychodzą, bo nie 

mają czasu. Mają, ich zdaniem, znacznie ważniejsze sprawy do załatwienia, niż siedzieć przy stole z Bogiem 

i brać udział w przygotowanej przez Niego uczcie.                                                                                                   

Jezus w przypowieści o zaproszonych na gody odsłania mechanizmy tej mentalności, w której obejrzenie 

kupionego pola lub prowadzenie interesów jest ważniejsze niż udział w uczcie wydanej przez samego Boga. 

I my mamy sto powodów, by zrezygnować z udziału w uczcie Boga: to spacer, bo piękna pogoda, to 

interesujący program w telewizji, to goście, którzy nas odwiedzili itp. Gdy obiektywnie zestawimy te powody 

z szansą udziału w uczcie, na którą zaprasza nas Bóg, sami dojdziemy do wniosku, że rezygnacja z niej jest 

szaleństwem. 

Rzecz jasna, że brak czasu na niedzielną Mszę świętą płynie z nieświadomości wartości Eucharystycznej 

Uczty. Dla tego, kogo kochamy, zawsze znajdziemy czas. Nie mamy czasu jedynie na to, co dla nas nie 

przedstawia wartości. Jeśli załatwianie naszych spraw jest ważniejsze niż spotkanie z Bogiem, to ile razy trzeba 

będzie wybierać między jednym a drugim, zawsze wybierzemy własne sprawy. Czy jednak czas spędzony 

z Bogiem przy jednym stole może być czasem straconym? Gdyby chrześcijanie wiedzieli, ile spraw można 

„załatwić” z Bogiem w czasie Eucharystycznej Uczty – czekaliby pod drzwiami kościoła godzinę przed 

rozpoczęciem Mszy świętej. Gdyby odkryli, że jest to spotkanie z kimś, kto ich kocha, spieszyliby na nie, jak 

spieszą do siebie zakochani. 

Przypowieść Chrystusa ma na uwadze Ucztę Eucharystyczną, a nie eschatologiczną w królestwie niebieskim. 

Świadczy o tym epizod wyrzucenia od stołu człowieka, który wszedł na salę biesiadną bez szaty godowej. Do 

stołu w niebie nie dotrze człowiek bez łaski uświęcającej. To może mieć miejsce jedynie tu na ziemi, gdzie do 

ołtarza może podejść każdy, godny i niegodny. 

Uważne rozważanie przypowieści o zaproszonych na gody stanowi wezwanie do głębszego przemyślenia 

naszej postawy wobec Mszy świętej. Uczestniczenie w niej to niezwykła szansa. Obyśmy przez wieczność nie 

płakali z tej racji, że szansa ta została przez nas zmarnowana. 
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MSZE  ŚWIĘTE  I  NABOŻEŃSTWA w  BEDFORD:                         Charity  Reg.No.1119423                                   

Niedziela,12.10.2014  

Godz.  9.30 

Godz.11.00 

Godz. 19.00 

DWUDZIESTA  ÓSMA  NIEDZIELA  ROKU  LITURGICZNEGO   Rok A 

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

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

- za dusze ś.p.Jana  i  Bronislawy Adamczewskich - int. córki Anny  i wnuczków. 

Poniedziałek,13.10. Godz.  9.30 - Intencja  wolna. 

Wtorek,  14.10.2014 Godz.  9.30 - Intencja  wolna. 

Środa,     15.10.2014 Godz 19.00 - O  błogosławieństwo  Boże  i  dary  Ducha  Świetego  dla  Joshua  w  19-tą   

   rocznicę  urodzin  -  int. babci.     NABOŻEŃSTWO  RÓŻAŃCOWE. 

Czwartek,16.10.2014 Godz.  9.30 - za dusze ś.p.Piotra Kołodzieja w 3-cią rocznicę śmierci–int. P.Anny  Kołodziej.   

Piątek,     17.10.2014 Godz.15.00 

 

- O zdrowie  i  błogosławieństwo Boże  oraz  opiekę  Matki Bożej  dla  Leokadii   

   Romanowskiej.        KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO.    

Sobota,   18.10.2014  Godz.  9.30 

 

Godz.19.00 

- za  dusze  ś.p. Bronisława  Szyszko  i  jego  rodziców  Wiktorii  i  Tomasza  - 

   int. Pani  Jadwigi  Szyszko.       NABOŻEŃSTWO  RÓŻAŃCOWE. 

- Intencja  wolna.   

Niedziela,19.10.201414  DWUDZIESTA  DZIEWIĄTA  NIEDZIELA  ROKU  LITURGICZNEGO. 

 

 

 

Poniedziałek,20.10. 

Wtorek,   21.10.2014 

Środa,     22.10.2014 

Św. Jana Pawła II 

Czwartek,23.10.2014   

Piątek,    24.10.2014 

 

Sobota,   25.10.2014 

 

 

Niedziela,26.10.2014 

 

 

Godz.  9.30 

Godz.11.00 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. Anny  Zmarzłej  w  4-tą  rocznicę  śmierci  -  int. rodziny. 

- za dusze  ś.p.Andrzeja, Danuty, Władysława i Janiny Ziober –int. A.R.Gancarz 

- za  dusze  ś.p. Heleny  Obara  w  3-cią  rocznicę  śmierci  -  int. córki.  

- O błog Boże i opiekę Matki Bożej  dla Ireny  Budarkiewicz  -  int. przyjaciółki. 

- Intencja  wolna.  

- Intencja  wolna.       NABOŻEŃSTWO   RÓŻAŃCOWE. 

      

- Intencja  wolna.       

- za  dusze  ś.p. Henryka  Wierzbickiego  -  int. Pani Anny  Żakowskiej. 

  KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO. 

- za dusze  ś.p. rodziców  Józefy  i  Jana  Stankiewiczów  oraz  ś.p. Konstancji  

 i  Leona  -  int. Pani  Jadwigi  Szyszko.   NABOŻEŃSTWO  ROŻAŃCOWE. 

-za  ś.p. Haliny i Stanisława Jasińskich w 2-gą rocznicę śmierci– int.syna z żoną . 

TRZYDZIESTA  NIEDZIELA  ROKU  LITURGICZNEGO - Rok A 

- O błogosławieństwo Boże  i  potrzebne łaski  dla  Mieczysławy  i  Romualda  

  Wojciechowskich  w 40-tą  rocznicę  ślubu -  int. rodziny. 

- O błog. Boże dla Victorii Dąbrówka z ok.1-ej rocznicy urodzin - int. rodziców. 

- O błogosławieństwo  Boże  i  opiekę  Matki Bożej  na  dalsze  lata  dla  męża   

   Krzysztofa  i  taty  Wojciecha  -  int. żony  i  córki. 

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

MARK  ANTONY  SIZER  w  sobotę  4 października  2014 r. 

PHILIP  KRYSTIAN  MILSKI  i  FABIAN  MARCEL  MASTELARZ  w  sobotę  11 października  2014 r. 

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

                                                             OGŁOSZENIA   PARAFIALNE: 

1. Są już do pobrania formularze na WYPOMINKI. Proszę zaznaczyć godz.Mszy św na której będą odmawiane. 

    ZADUSZKI  na  cmentarzach  w  Bedford  odbedą  się  w  tym  roku  w  niedzielę  2 listopada    o  godz. 14-ej  

    na  cmentarzu  przy  Norse  Rd  i  o  godz. 15-ej  na  cmentarzu  przy  Foster  Hill  Road.   

2. Dzisiaj  po  Mszy  świętej  będzie  dodatkowa  zbiórka  na  Dzieło  Nowego Tysiąclecia  św.Jana Pawła II. 

3. W  każdą  środę  i  sobotę  października  odprawiane  będą  NABOŻEŃSTWA  RÓŻAŃCOWE.   

4. W niedzielę 2, 9 i 16 listopada po Mszy św.wieczornej(godz.19.00)odbędzie się KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI    

5. W niedzielę 26 października po Mszy św - g.19.00 odbędzie się Katecheza dla kandydatów do Bierzmowania 

6. W piątek 24 października o  godz. 19.00  odbędzie się  Zebranie  nowo wybranej Rady  Duszpasterskiej.  

7. Dzisiaj  po  Mszy  świetej  wieczornej  (godz.19.00)  odbędzie  Zebranie  dla  ministrantów.    

ZAPOWIEDZI: Sakrament Małżeństwa  zamierza  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  III. 

Strony  interenetowe: www.Pierwsza Komunia św. w Bedford      www.krlradio.com      www.Weselnik.co.uk 

 



 

 

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.         

 

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 


