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Nr.1411         TRZYDZIESTA   NIEDZIELA  ZWYKŁA  ROKU  LITURGICZNEGO                  ROK  A  

                                                                  Będziesz miłował... 

Dyskusja Jezusa z faryzeuszami, którą śledzimy od kilku tygodni w niedzielnych Ewangeliach, 

dziś osiąga punkt kulminacyjny: dalej już pójść nie można. Jezus bowiem powołał się na 

ostateczną zasadę i prawo regulujące ludzkie odniesienie do Boga i do człowieka – przykazanie 

miłości. I albo się je uznaje, albo nie. Od tego zależy wszystko, całe ludzkie życie, i dlatego, jeśli 

ktoś kwestionuje bądź świadomie odrzuca prawo miłości, zarazem odrzuca wszystko: człowieka, 

siebie, Boga... Jak trudno wtedy żyć. Popada się w rozpacz, która stopniowo i na różne sposoby 

niszczy człowieka.                                                                                                                              

Albowiem bez miłości nie da się żyć. Człowiek potrzebuje miłości bardziej niż powietrza, chleba 

czy wody. Może niekiedy sobie tego nie uświadamiamy, ale gdy doznamy nieraz braku miłości, 

odtrącenia, nienawiści czy krzywdy, wtedy niczego tak nie pragniemy jak bliskiej, kochanej 

osoby, której możemy w pełni ufać. Bez kogoś takiego człowiek duchowo umiera. Tak rodzą się 

zbrodniarze, narkomani, samobójcy.                                                                                                 

Ale miłość potrzebujemy nie tylko przyjmować i doznawać. Człowiek ma także potrzebę dawania 

miłości. Jak nieszczęśliwy jest egoista zasklepiony i zapatrzony tylko w siebie. Choćby opływał 

we wszystko, prędzej czy później przekona się, że takie życie nie ma sensu – gdy nie ma się dla 

kogo żyć.                                                                                                                                                         

Właśnie dlatego u źródeł wszystkich zasad postępowania Bóg postawił miłość.                             

No dobrze, powiemy, ale jak można nakazać miłość? Przecież kochać można tylko z dobrej woli, 

a nie pod przymusem czy na siłę. Tak, ale przykazaniue miłości wcale nie ozacza przymusu, lecz 

zobowiązanie, powinność, wewnętrzny nakaz, który nas pobudza do decyzji: chcę kochać! 

Człowiek jest w stanie taką decyzję podjąć. Albowiem miłość jest nie tylko uczuciem, lecz także 

rozumnym aktem woli.                                                                                                                      

A wszystkiemu jest winne podstawowe nieporozumienie: że miłość utożsamiamy z tylko 

z uczuciem. Tymczasem co innego jest kogoś lubić, czyli darzyć uczuciem i doznawać w ten 

sposób przyjemności; a co innego jest kochać, czyli chcieć czyjegoś dobra, ale ze względu na 

niego, a nie na swoją przyjemność. A to już wymaga decyzji, silnej woli, wytrwałości 

i konsekwencji. I właśnie dlatego Bóg mówi: będziesz miłował! Bez względu na okoliczności, 

samopoczucie, ochotę i cenę – kochaj!                                                                                                       

Jest jeszcze pewien szczegół, którego często nie zauważamy: mamy kochać bliźniego jak samego 

siebie. Wzorem i niejako warunkiem miłości do innych ma być miłość siebie samego. Dla wielu 

z nas jest to zaskoczeniem, gdyż miłość siebie samego kojarzy się nam z samolubstwem czy 

próżnością. Owszem, fałszywa miłość siebie tak. Ale tu chodzi o miłość prawdziwą, 

samoakceptację, pozytywne nastawienie do siebie takiego, jakim się jest. Skoro Bóg mnie kocha 

i akceptuje, to i ja powinienem siebie pokochać. Bo dopiero gdy pokocham siebie, zechcę coś dla 

siebie zrobić, zdobyć się na trud przemiany, pracy nad sobą.  
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MSZE  ŚWIĘTE  I  NABOŻEŃSTWA w  BEDFORD:                         Charity  Reg.No.1119423                                   

Niedziela,26.10.2014  

Godz.  9.30 

Godz.11.00 

Godz. 19.00 

  TRZYDZIESTA  NIEDZIELA  ROKU  LITURGICZNEGO   Rok A 

O błog.Boże i łaski dlaMieczysławy i Romualda Wojciechowskich w 40-tą rocz ślunt. rodziny. 

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

O błog.Boże i opiekę M.Bożej na dalsze lata dla męża Krzysztofa i taty Wojciecha. 

Poniedziałek,27.10. Godz.  9.30 - O błogosławieństwo Boże dla wnuczki  Matyldy  Śmigasiewicz – int. dziadków. 

Wtorek,  28.10.2014 Godz.  9.30 

Godz.11.00 

- za  dusze  ś.p. Krystyny  Kulesz  -  int. Pani  Zofii  Markowskiej. 

- Msza  swięta  załobna  i  Pogrzeb  ś.p. Krystyny  Kulesz. 

Środa,     29.10.2014 Godz 19.00 - O  błogosławieństwo  Boże,  zdrowie  i  potrzebne  łaski  dla  Konrada    -  

   int. rodziców.       NABOŻEŃSTWO  RÓŻAŃCOWE. 

Czwartek,30.10.2014 Godz.  9.30 - za dusze ś.p.Adama  Gorczyńskiego  w  6-tą  rocznicę  śmierci  - int. kuzynki. 

Piątek,     31.10.2014 Godz.15.00 

 

- za dusze ś.p.Bronisława Guzińskiego - int.żony. 

  KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO.    

Sobota,     1.11.2014  Godz.  9.30 

Godz.19.00 

- Intencja  wolna. 

- za  dusze  ś.p. zmarłych  wymienionych  w tegorocznych  Wypominkach.   

Niedziela,2.11.2014            UROCZYSTOŚĆ   WSZYSTKICH   ŚWIĘTYCH. 

 

 

 

 

Poniedziałek,3.11.14 

      DZIEŃ   

  ZADUSZNY  

Wtorek,   4. 11.2014 

Środa,      5. 11.2014 

Czwartek,6. 11.2014   

Piątek,     7. 11.2014 

 

 

Sobota,    8.11.2014 

 

Niedziela, 9.11.2014 

 

Godz.  9.30 

Godz.11.00 18.00 

Godz.18.00 

Godz.19.00 

Godz.  9.30 

Godz.10.00 

Godz.19.00  

Godz.  9.30 

Godz.19.00 

Godz.  9.30 

 

Godz.15.00 

Godz.19.00 

Godz.  9.30 

Godz.19.00 

 

Godz.  9.30 

Godz.11.00 

Godz.19.00 

- za  dusze  ś.p. zmarłych  wymienionych  w  tegorocznych  Wypominkach. 

- za dusze  ś.p.zmarłych  wymienionych  w  tegorocznych  Wypominkach. 

- ADORACJA   NAJŚWIĘTSZEGO  SAKRAMENTU. 

- za  dusze  ś.p. zmarłych  wymienionych  w  tegorocznych  Wypominkach.  

- za  dusze  ś.p. Krystyny  Kulesz  -  int. rodziny  Romanowskich. 

- W  intencjach  Ojca  Świętego  Franciszka. 

- za  dusze  ś.p. wszystkich  wiernych  zmarłych.  

- za  dusze  ś.p. Krystyny  Kulesz  -  int. Pani  Janiny  Sverdelean.  

za ś.p. rodzicow i zmarłych z rodziny Gołębiewskich i Grochowskich – int. dzieci.     

-O błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla rodziców i braci – int. syna i brata       

- PIERWSZY  PIĄTEK  miesiąca  LISTOPADA 

- Intencja  wolna.  KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO. 

- Intencja  wolna. 

- Intencja  wolna. 

- O  błogosławieństwo Boże, zdrowie i potrzebne łaski dla rodziny Konopków. 

TRZYDZIESTA DRUGA NIEDZIELA  ROKU LITURGICZNEGO - Rok A 

- za  dusze  ś.p. Haliny Trice  -  int. matki. 

- W  intencji  dzieci  Komunijnych  -  int. rodziców. 

- O błogosławieństwo  Boże  dla  całej  rodziny  Kopyto. 

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

ANJALI  ANNA  RABSKA  NAIR  i  MIKOŁAJ  ADAM  RABSKI  NAIR  w  sobotę  18 października  2014 r. 

OLIWIA  CHODYRA,  FILIP  MARCEL  ŚWIĄTEK,  MATEUSZ  STANISŁAW  GOMÓŁKA  i  

BARBARA  WAWRZASZEK  w   sobotę  25 października  2014 r. 

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

SAKRAMENT  MAŁŻEŃSTWA:  W  naszym  kościele  w  Bedford  zawarli  sakramentalny  zwiazek  

małżeński  PIOTR  WAWRZASZEK  i  EWELINA  SZUMNARSKA    w  sobotę  25 października  2014 r.. 

Nowożeńcom  życzymy  błogosławieństwa  Bożego  na  wspólnej  drodze  ich  życia.  

                                                             OGŁOSZENIA   PARAFIALNE: 

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

3. Dzisiaj  26 października po Mszy św - g.19.00 odbędzie się Katecheza dla kandydatów do Bierzmowania 

POGRZEBY:  W poniedziałek 13 październia 2014 r. zmarł  ś.p. ZENON  KURPISZ  lat 88.  Obrzędy  

pogrzebowe  odbędą  się  w  Bedford  Crematorium w  poniedziałek  27 października 2014 r.  o  godz.12.15 

W  środę  15 października  2014 r. zmarla  ś.p. KRYSTYNA  KULESZ  lat 80.  Msza  św. żałobna  i  Pogrzeb  

odbedzie  się  w  naszym  kościele  w  Bedford  we  wtorek 28 października 2014 r. o godz. 11.00 

i  odprowadzenie  na  cmentarz  przy Norse  Rd.  WIECZNY  ODPOCZYNEK  RACZ  IM  DAĆ  PANIE... 



4. W piątek  7 listopada  o  godz. 18.00  odbędzie  się  zebranie  ministrantów.  

5. Od  najbliższej  niedzieli  będą  już  do  nabycia  kalendarze  ścienne  na  2015 rok. 

6.  Po  Mszy  świętej  jak  zwykle  są  do  nabycia:  „Gość  Niedzielny”  i  „Mały  Gość  Niedzielny”  w  cenie  

     Ł 1.50   oraz  „Różaniec”.  „Tak  Rodzinie”  i  „Anioł  Stróż”  w  cenie  Ł 2.     

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

7. W  dniach  od 16 do 21 października,  od  11 do  19 listopada  i  od  4 do 12 grudnia  2014 r. w  Bedford  

będzie  przebywać  Pani  Mariola  Ciesielska  certfikowana  terapeutka,  które  może  pomagać  sobom  z  

rożnymi  problemami  w  tym  alkoholowymi,  depresje,  nerwice,  rownież  rodzinom.  Jezeli  ktoś  chciałby  

skorzystać  z  terapii  proszę  kontaktować  się  na  numer  telefonu: 07447945898.  Dla  osób  w  trudnej  

sytuacji  materialnej  -  bezpłatnie  2  godziny  podczas  każdego  pobytu.     

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.  

11. Od  najbliższej  niedzieli  aż  do  końca  2014 roku  będą  do  pobrania  formularze  zgłoszeniowe  na  

KOLEDĘ  PARAFIALNĄ  po  Świętach  Bożego  Narodzenia. 

W  zwiazku  z  przedłużajacą  się  Kolędą  niemal  do  Wielkanocy,  jak  to  bywało  w  poprzednich latach 

postanowiłem   w  pierwszej  kolejności  odbywać  te  wizyty  duszpasterskie  u  tych  osób  którzy  wypełnią  te  

formularze  zgłoszeniowe  na  Kolędę.  Dla  osób,  którzy  nie  zgłoszą  i  nie  przekażą  tego  formularza  będę  

odwiedzał  ich  z  okazji  Kolędy  na  samym  końcu  jeśli  wystarczy  czasu. 

Z  okazji  tych  wizyt  duszpasterskich  chciałbym  dowiedzieć  się  kto  chce  naprawdę  należeć  do  naszej  

polskiej  parafii  w  Bedford,  a  kto  chce  się  z  niej  wypisać.  

12. PROŚBA  DO  PARAFIAN:  W  związku  z  remontem  salki  dla  dzieci  i  ich  rodziców  jak  również  Sali  

konferencyjnej  i  pokoju  z  łazienką  dla  księdza  pozostało  dużo  zbędnych  rzeczy,  które  trzeba  wywieźć  

na  śmietnisko.  Potrzeba  jest  przynajmniej  10  osób  posiadajacych  samochody,  aby  powywozić  te  rzeczy. 

Nie  może  to  zrobić  jedna  osoba,  bo  nie  pozwoli  na  to  zarządzajacy  śmietnikiem,  ale  jeśli  to  będzie  

wiecej  osób  pojedyńczo  to  jest  to  możliwe.  W  przeciwnym  razie  trzeba  będzie  zapłacić  ponad  Ł500 

za  wywiezienie  tych  zbędnych  rzeczy,  które  teraz  zaśmiecają  cmentarz  przy  naszym  kościele.  

Osoby  chętne  do  pomocy  proszone  są  o  zgłoszenie  się  do  mnie  po  Mszach  swiętych  niedzielnych.  

Musimy  to  uporzadkować  do  końca  tego  miesiąca. 

13. Po  Walnym  Zebraniu  naszej  parafii,  które  odbyło  się  w   Domu  Polskim  w  dniu 5 października 2014 r 

      został  ukonstytuowany  nowy  Zarząd  naszej  parafii -  Rada  Administracyjna (Ekonomiczna)  LPMK w  

      Bedford:             Przwodniczący  Rady  Parafialnej  (Prezes)  -  Pani  PAWLIK   ZOFIA 

                                 Sekretarz  -  Pani  KACPERSKA  KAROLINA 

                                 Skarbnik  -   Pani  ALLAN  EWA 

                                 Referent  „GIFT  AID”   -  Pan  DZIUBA  ADAM 

    Pozostali  członkowie  Rady  Parafialnej:  MAJOREK  JANUSZ,  RUDNICKA  BOGUMIŁA,  HAREMZA 

   AGNIESZKA, PIOTROWSKI  KRZYSZTOF,   ROGOZ  RENATA  i   DZIUBA  MONIKA. 

Nowo  wybranej  Radzie  Parafialnej  życzymy  owocnej  i  zgodnej  współpracy  dla  dobra  naszej  polskiej  

parafii  w  Bedford.                               

 

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 

http://www.weselnik.co.uk/

