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Nr.1412    TRZYDZIESTA  DRUGA  NIEDZIELA  ZWYKŁA  ROKU LITURGICZNEGO       ROK  A  

                                                             Czy głupota jest grzechem? 

Upraszczając i trywializując dzisiejszą Ewangelię, można odpowiedzieć, że tak – głupota, lub delikatniej 

mówiąc nierozsądek, jest grzechem. 

Kolejny chyba raz słowa Ewangelii budzą w nas pewien sprzeciw: przecież człowiek nie jest nic winien, że się 

urodził głupi. Albo że został tak wychowany. Jak więc może ponosić karę za coś, na co nie miał pełnego 

wpływu? Oczywiście myślimy tak, kierując się tylko bezinteresownym współczuciem dla innych, bo przecież 

nikt z nas nie posądza o brak rozsądku siebie samego. My zawsze stajemy po właściwej stronie, wśród panien 

roztropnych. Ale żeby tych drugich zaraz tak surowo karać... No więc w duchu stajemy w ich obronie, uznając 

zarazem siebie za wystarczająco kompetentnych i mądrych, aby się za nimi biednymi wstawić. Ale czy takie 

postawienie sprawy jest słuszne? Czy na pewno mamy rację? 

Otóż na pewno nie w tym, że sami siebie uważamy za mądrych. Jest to nie tylko przemądrzałość i pycha, ale 

i głupota, bo prawdziwa mądrość nie przyznaje się do tego, że jest mądra, nie koncentruje się na sobie, a już 

tym bardziej nie potrzebuje autoreklamy. Być może jest to tylko kwestia braku skromności, ale to już 

wystarczy.                                                                                                                                                                 

Po drugie: czy rzeczywiście jesteśmy pewni, że zawsze wszystko zrobiliśmy tak, jak należy? Że nigdy czegoś 

ważnego nie przeoczyliśmy, nie zapomnieliśmy? A jeśli nawet, to czy mamy gwarancje, że zawsze tak będzie? 

Zbytnia pewność siebie w tej dziedzinie potrafi być zgubna w skutkach, a nie przewidzieć tego, to już jest 

głupota. 

Po trzecie, myślimy sobie, że ktoś może być po prostu ubogi, może go być nie stać na oliwę do lampy – 

ostatecznie bez światła weselnego można się jakoś obejść, a bez chleba nie. Poniekąd oszczędność jest wtedy 

naturalna i Jezus, który sam zaznał niemało ubóstwa, wie, że żyć jakoś trzeba, że trzeba pracować, oszczędzać, 

aby wiązać koniec z końcem. Ale nie kosztem światła prawdy, wieczności i Boga! Tej oliwy nie może 

zabraknąć! Przestawienie hierarchii ważności w tej dziedzinie jest głupotą. Nie sprzedaje się duszy za kromkę 

chleba!                                                                                                                                                                           

I po czwarte, nie o taką głupotę w potocznym rozumieniu tego słowa tu chodzi. W pewnym sensie nawet 

głupstwo tego świata Bóg uczynił mądrością, a prostaczkom błogosławił. Chodzi o głupotę polegającą na braku 

roztropności i przemyślności w sprawach Królestwa Bożego, czyli o lekceważenie swego zbawienia, a nie 

o brak umiejętności przystosowania się czy życiowego sprytu. Nie na darmo Jezus żalił się, że synowie ludzcy 

roztropniejsi są w sprawach tego świata niż synowie światłości. Wystarczy porównać, ile uwagi i energii 

poświęcamy czysto ziemskim troskom, a ile sprawie zbawienia. 

Dlaczego tak różne miary i różne metody działania stosujemy w sprawach doczesności i wieczności? Może 

dlatego, że wydaje się nam, że to my robimy łaskę Panu Bogu i że to Jemu powinno na nas zależeć, że to On 

powinien za nami latać. A może po prostu nie zależy nam, bo nie zdajemy sobie sprawy z tego, czym jest 

naprawdę zbawienie, życie wieczne, miłość Boga? 

Kiedyś chlubiliśmy się, że chociaż nie jesteśmy bogaci, to jednak jesteśmy dobrzy, pobożni i mądrzy, więc 

w kolejce do nieba będziemy pierwsi. W tej chwili widać już, że nie jesteśmy ani bogaci, ani też zbytnio 

dobrzy czy pobożni, a ostatnio to nawet i nasza mądrość jest wysoce wątpliwa. Więc może to miejsce w niebie 

nie jest wcale takie pewne? 
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Niedziela, 9.11.2014  

Godz.  9.30 

Godz.11.00 

Godz.19.00 

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. 

Poniedziałek,10.11. Godz.  9.30 - Intencja  wolna. 

Wtorek,  11.11.2014 Godz.  9.30 - za  dusze  ś.p. Krystyny  Kulesz  -  int. rodziny Kijewskich  i  Pachlińskich. 

Środa,     12.11.2014 Godz 19.00 - O błogosławieństwo Boże, zdrowie i  opiekę Matki Bożej  dla Renaty  Sieńko - 

  Kret  i  Renatyt  Sieńko - Cisiewicz  z okazji Imienin – int. Pana Tadeusza. 

Czwartek,13.11.2014 Godz.  9.30 - za dusze ś.p.Leonarda i Gertrudy  Czajkowskich – int. Pana Wojciecha. 

Piątek,     14.11.2014 Godz.15.00 

 

- za dusze ś.p.Jerzego  Balickiego  -  int. syna. 

  KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO.    

Sobota,    15.11.2014  Godz.  9.30 

Godz.19.00 

- za  dusze  ś.p. Czesławy  Kołek  -  int siostry. 

- O  błogosławieństwo Boże  dla  Łukasza  i  Doroty.   

Niedziela,16.11.2014  TRZYDZIESTA TRZECIA NIEDZIELA ROKU LITURGICZNEGO Rok A 

 

 

 

 

Poniedziałek,17.11.     DZIEŃ   

Wtorek,  18.11.2014 

Środa,     19.11.2014 

Czwartek,20.11.2014   

Piątek,     21 11.2014 

Sobota,    22.11.2014 

 

Niedziela,23.11.2014 

 

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 

- W  intencji  dziękczynnej  z  prośbą  i  opiekę  Matki  Bożej  Szkaplerznej   dla  

   uczestników  pielgrzymki  do  Aylesford  -  int. Pana  kierowcy  Janusza. 

O zdrowie, potrzebne łaski i błog.Boże w życiu dla Moniki z ok.urodzin–int.męża 

- za dusze  ś.p. Bronisława Guzińskiego i rodziców Heleny i Józefa – int. rodziny 

- Intencja  wolna. 

- Intencja  wolna. 

- Intencja  wolna.  

- Intencja  wolna.       

- Intencja  wolna.          KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO. 

- Intencja  wolna.   

- Intencja  wolna. 

UROCZYSTOŚĆ  JEZUSA CHRYSTUSA  KRÓLA  WSZECHŚWIATA 

- za  dusze  ś.p. rodziców  Józefa  i  Stefanii  Betley  -  int. syna. 

- za  dusze  ś.p. dziadka  Michała  w 1-szą rocznicę śmierci – int. wnuczki. 

- za dusze  ś.p.Joanny  Boruckiej  w 1-szą rocznicę śmierci – int. męża z  rodziną. 

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

                                OLIVIER  HENRYK  BORUCKI  w   sobotę  8 listopada  2014 r. 

Nowo  ochrzczonemu  dziecku  i  jego  rodzicom  życzymy  błogosławieństwa  i  opieki  Bożej. 

                                                             OGŁOSZENIA   PARAFIALNE: 

1. Dzisiaj  9 i 16 listopada po Mszy św.wieczornej(godz.19.00)odbędzie się KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI.    

2. Dzisiaj  po  każdzej  Mszy  św  odbędzie  się  dodatkowa  zbiórka  na  Papieskie  Dzieła  Misyjne.  

3. W  ostatnią  niedzielę  miesiąca tj. 30 listopada  po  Mszy  świetej  wieczornej  odbędzie  się  kolejna 

    Katecheza  dla  kandydatów  do  Sakramentu  Bierzmowania.   

4. 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.     

5. Są  już  do nabycia  kalendarze  ścienne  na  2015 rok:  większe - w  cenie  Ł 2.50  i  mniejsze– w cenie Ł1.50      

6. Od  najbliższej  niedzieli  będą  już  do  nabycia  kartki  świąteczne  na  Boże  Narodzenie  w  cenie  Ł 2.50. 

7.  Dzisiaj  po Mszy  św (godz.11.00)  odbędzie się  obowiązkowe  zebranie  dla  rodzicow  dzieci Komunijnych.     

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. Od  tej  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.  



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

10. 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.     

11.  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.   

12. 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.  

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/

