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                                                     Wskrzeszenie i zmartwychwstanie 

Zmarł Łazarz. Ciało od czterech dni spoczywało w grobie. Już cuchnęło. Przyszedł Jezus 

i jednym słowem: „Wyjdź” przywrócił mu życie. Wspólnie wrócili do domu i zasiedli przy 

jednym stole. 

Wieść o cudzie rozniosła się szybko. Tłumy z Jerozolimy spieszyły do Betanii, by zobaczyć 

umarłego, który żyje. Wielu wyznawało wiarę w Chrystusa. Arcykapłani zastanawiali się czy 

nie lepiej ponownie uśmiercić Łazarza, niż czekać, aż wszyscy uwierzą w Chrystusa. 

Nie wiemy jak po tej wędrówce przez próg śmierci czuł się Łazarz. Czy wywarła ona wpływ 

na dalsze jego życie? Czy dziękował Jezusowi, czy też miał do Niego żal jak człowiek, 

którego zbudzono z pięknego snu i zmuszono do podjęcia twardego życia? 

Wielu sądzi, że nasze zmartwychwstanie będzie podobne do wskrzeszenia Łazarza. Nic 

podobnego! Łazarz wrócił do normalnego życia, do trosk, kłopotów, trudów życia, które 

zmierza ku śmierci. Łazarz musiał czekać na drugą śmierć i przez to jego życie nie różniło się 

od naszego. 

Po zmartwychwstaniu rozpoczniemy zupełnie inne życie. Wejdziemy w świat, w którym nie 

będzie śmierci i nie będzie kresu. Zmartwychwstanie odbędzie się już w „nowej ziemi” i nic 

z form doczesnego życia tam nie pozostanie. Nie będzie kłopotów rodzinnych, trosk o dzieci, 

zmartwień o chleb, ubranie, światło... Będzie wspaniała wspólnota ludzi żyjących miłością. 

Bóg, który jest samą miłością, będzie dla zmartwychwstałych wszystkim – Ojcem, Matką, 

Bratem, Przyjacielem. Będzie dla nich Światłem i Chlebem, Życiem i Szczęściem. 

Po zmartwychwstaniu wejdziemy nie w świat ludzi, lecz w świat Boga. Na ziemi rządzą 

prawa czasu, prawa życia, które jest słabe i ciągle przegrywa ze śmiercią. W niebie, czyli 

w „nowej ziemi”, w której zamieszkamy po zmartwychwstaniu, rządzić będą prawa Boskie, 

prawa wiecznego życia, na które nigdy nie padnie cień śmierci. 

Głębsza refleksja przy pustym grobie wskrzeszonego Łazarza i pustym grobie 

Zmartwychwstałego Jezusa otwiera oczy na prawdę, która rzadko kiedy dociera do naszej 

świadomości. Śmierć nie stanowi zakończenia ludzkiego życia. Skoro Bóg przeprowadza 

wierzących przez grób, to śmierć nic nie kończy, nie rozwiązuje żadnych spraw. Każdy 

morderca stanie twarzą w twarz ze swoją ofiarą, każdy skrzywdzony stanie wobec 

krzywdziciela. Wszystkie sprawy trzeba będzie podjąć na nowo. Jedynie ci, którzy wszystko 

w swoim życiu załatwili zgodnie ze sprawiedliwością, ustawili w świetle prawdy, mogą 

spokojnie przekroczyć próg śmierci. 

Wiele krzywd, a nawet zbrodni, popełnia się na ziemi dlatego, że krzywdziciele sądzą, iż ich 

złe czyny można zasypać ziemią. Będą wielce zaskoczeni, gdy Bóg wyprowadzi z grobu ich 

ofiary i wezwie do załatwienia wszelkich porachunków w imię prawdy i sprawiedliwości. 

Śmierć nic nie załatwia. Ona jedynie utrudnia załatwienie spraw bolesnych, odsuwa je na 

dzień naszego zmartwychwstania. Gdyby ta prawda dotarła do świadomości każdego 

człowieka, nikt nie wyrządziłby drugiemu krzywdy. Każdy zabiegałby o czynienie dobra 

swoim bliźnim, by pozyskać sobie przyjaciół i obrońców na dzień zmartwychwstania. 
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Niedziela,2.04.2017 

Godz.  9.30 

Godz.11.00 

Godz.18.00 

Godz.19.00 

- za  dusze  ś.p. Anny  Śliwa  w  rocznicę  śmierci  -  int. córki. 

- za  dusze  ś.p. Henryki  Wereszczyńskiej  -  int. córki  z  rodziną. 

- Adoracja Najświętszego  Sakramentu  -  Gorzkie Żale. 

- za  dusze  ś.p. Adama  Gromiec  -  int. syna  Huberta  z  żoną  i  córką. 

Poniedziałek,3.4.17 Godz.  9.30 - za ś.p. Gertrudy, Roberta, Jana, Praksedy, Zygmunta  i Charlie–int. Pani Urszuli. 

Wtorek, 4.4. 2017 Godz.  9.30 - O  zdrowie  dla  córki  Heleny  -  int. matki.                           

Środa,    5.4. 2017 Godz.  9.30 
- za dusze  ś.p. Aleksandra  Majorek  o miłosierdzie Boże  i  dar  życia wiecznego – 

  int. brata Janusza  z  rodziną.   

Czwartek,6.4.2017 Godz.  9.30 - Intencja  wolna. 

Piątek, 7. 4. 2017 

  

Godz.15.00 

Godz.15.30 

Godz.18.00 

Godz.19.00 

-             PIERWSZY  PIĄTEK  miesiąca  KWIETNIA 

- DROGA  KRZYŻOWA i KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO. 
- za  dusze  ś.p. zmarłych  z  rodziny  Nazareth - int. Pani  Virginia. 

- SPOWIEDŹ  ŚW.    z  okazji  Pierwszego  Piątku  miesiąca 

- O błogosławieństwo  Boże  dla Lucyny  i  Mariana  Jurkowskich  w  20-tą 

  rocznicę  ślubu  -  int. dzieci.        DROGA  KRZYŻOWA.     

Sobota, 8.04. 2017 

  

Godz.  9.30 

Godz.10.00 

Godz.19.00 

- Intencja  wolna. 

  Adoracja  Najświętszego  Sakramentu.   Spowiedź  święta.   

- O  zdrowie  dla  Elżbiety  Kwiecień  -  int. siostry. 

Niedziela, 

9.04.2017 

  

Godz. 9.30 

Godz.11.00 

Godz.19.00 

- NIEDZIELA  PALMOWA   MĘKI  PAŃSKIEJ       Rok  A 
- za  dusze  ś.p. rodziców  Józefy  i  Jana  Stankiewiczów – int. córki  z  rodziną. 

- za  dusze  ś.p. Henryka  Szot  w  1-szą  rocznicę  śmierci – int. córki. 

O błogosławieństwo Boże dla córki Francesca z okazji 2-ch urodzin– int. rodziców.  

                         

CHRZEST  ŚW.:  W sobotę  1 kwietnia  2017 r. 

 w  naszym  kościele  w  Bedford  Sakrament  Chrztu  świetego  otrzymali: 

 ARIAN  SAMADI  i  KAMILA  SAMADI  oraz  FILIP  JAN  GRUSZKA.                

                                                Rodzicom  i  ich 

ochrzczonym  dzieciom  składamy  życzenia  błogosławieństwa  i  opieki  Bożej. 

                                                 

                                  OGŁOSZENIA    PARAFIALNE:                  

1. W  każdą  niedzielę  Wielkiego  Postu  śpiewać  będziemy rozważania Męki 

Pańskiej  GORZKIE ŻALE o godz.9.15 i 18.45   oraz  DROGA  KRZYŻOWA 

w  każdy  piątek  o  godz. 15.00  i  o  godz.19.00 

2. Po  Mszy  św.  jest  do  nabycia  „Gość Niedzielny” i „Mały Gość Niedzielny” 

w  cenie  Ł 1.50 oraz  ”Różaniec”,  ”Tak Rodzinie”  i  „Anioł Stróż”  w  cenie  Ł2. 

3. W  okresie  Wielkiego  Postu  jest  zbierana  na  cele  charytatywne  JAŁMUŻNA  POST

NA. 

4. Od  tej  niedzieli  są  zbierane  dobrowolne  ofiary  na  kwiaty  do  Grobu  Pańskiego. 

      

5. KURS  PRZEDMAŁŻEŃSKI  odbędzie  się  w  niedzielę  23 

kwietnia  i  w  kolejne  niedziele  w  maju:  7  i  14  maja  po  Mszy  świętej  wieczorn

ej   (godz. 19.00). 



6. W  najbliższą  niedzielę  w  Niedzielę  Palmową  przed  każdą  Mszą  świętą  będzie  

poświęcenie  palm  przygotowanych  przez  dzieci  Polskiej  Szkoły  Sobotniej  im. 

św. Jana Pawła II  w  Bedford. 

7.  WIZYTY  DUSZPASTERSKIE  z  okazji  Kolędy:  Oto  kolejność   wizyt  w  tym

  tygodniu: 

 Niedziela, 2 kwietnia: Wesołowski A, Osaghae A.E, Pietrzak A.J, Okupski A.J, Paliwoda P, 

 Dobrzyński  A.J, Finch D.M, Strzelec P, Turalska E, Kite A.A.             

Poniedziałek, 3 kwietnia: Grzywacz K, Jarosz A, Lisowski Ł.I, Mołka P.E, Rayner M.A, 

Jaskółka A.W, Curyło P.E, Wylęgała T, Kieruj E, Kościółek H, Fara P, Maśluszczak J.M, 

Tatarczuch K.J, Quailey D.E, Bielewicz M, Smoleńska E. 

Wtorek, 4 kwietnia: Zieliński I.M, Wójciak A.K. 

Środa, 5 kwietnia: Bagieński T.M, Kot. M, Zawadzka A, Wojcieszyński J.B, Pielorz M, 

Górska B,     Cmoch P.A, Górka M.D, Nieć K.K, Milecka A, Lewicki Z.M, Sharpe G.E, 

Muszalska - Sly A.K.. 

Czwartek 6 kwietnia: Rządkowski R.J, Ciesielska – Jama J, Strycharz Ł.K, Ficek T.A. 

Piątek  7 kwietnia: Łapiński W.A, Bramińska M, Stankiewicz M, Neuman R.M, Klim M. 

Niedziela, 9 kwietnia: Ochawa W.I, Grochocki H, Naorecki P.E, Olszewski K.P, Kadamus 

K.E,          Wołoch P.M, Zając A. 

ZAPOWIEDZI:  Sakrament  Małżeństwa  zamierzają  zawrzeć  Adrian Dawid 

GUTERWILL  i  Paulina PRUŚ. 

Ktoby  wiedział  o  przeszkodach  zachodzących  miedzy  tymi  osobami  zobowiązany  jest  

mnie  o  tym  poinformować.  ZAPOWIEDŹ  1.                

9. W  niedzielę  23  kwietnia  o  godz. 15.00   

w  Domu  Polskim  przy  Ashburnham  Rd  w  Bedford  odbędzie  się  ŚWIĘCONKA 

10.  W dniach   28 kwietnia – 1 maja 2017 r. 

odbędzie  się  Spotkanie  Młodych  w  Birmingham,  na  które  zaprasza Wspólnota  Taize

. 

10. Polish  Heritage  Day  oraganizowane  jest  przez  Polską  Ambasadę  w  Londynie  o

dbędzie  się  3  maja 2017 r. 

Do  udziału  w  tym  dniu  zaproszone  są  wszystkie  polskie  organizacje  w  Angli 

  

  

  

 

 

 

 

P.S.: W tym tygodniu  zastaną  zakończone  wizyty  duszpasterskie 

w  ramach  Kolędy  Parafialnej.  Osoby  czy  rodziny,  które  nie  podały  swojego  adres

u  lub  nie  były  obecne  przez  kolejne  dwa  lata  2015 r. i 2016 r. zostały  usunięte  z 

Kartoteki  Parafialnej.  Tym  samym  te  osoby  nie  będą  otrzymywać  jakichkolwiek  z

aświadczeń  z  naszej  parafii  w  Bedford.   
  



11. W każdą niedzielę  o godz. 11.00 zapraszam na Msze św. wszystkie dzieci, 

które  odbywają  przygotowanie  do Pierwszej Komunii św, która odbędzie się 28 

maja 2017 r. Po Mszy swiętej będzie  Katecheza dla tych  dzieci, 

które  nie  uczęszczają do Polskiej Szkoły Sobotniej. 

  

12. Od tej niedzieli będziemy mogli już korzystać z nowych śpiewników parafialnych. 

Bardzo proszę o pobranie  ich do swoich ławek w kościele a po Mszy świętej proszę o 

umieszczenie ich w tym samym miejscu skąd je pobraliśmy. Śpiewniki są własnością 

naszego kościoła i bardzo proszę nie zabierać ich do domu. Książeczki te są śpiewnikami ale 

też są modlitewnikami ( Litanie, modlitwy prywatne jak również przydatne w przygotowaniu 

do Sakramentu Spowiedzi świętej - Rachunek sumienia i inne ). Bardzo proszę nie dawać 

małym dzieciom do 

zabawy.   Od  dzisiejszej  niedzieli  można  będzie  rownież  kupić  na  własność  te  modlite

wniki  w  cenie  Ł 5.  Są  one  do  nabycia  u  mnie  po  Mszy  świetej.  

  

13. 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.   

  

14. 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. 

  

15. W kruchcie kościoła na ogłoszeniach jest wywieszona LISTA PARAFIAN, którzy 

wpłacili składki parafialne za ( Styczeń - Grudzień ) obecnego 2016 r. Serdeczne BÓG 

ZAPŁAĆ tym osobom, które pomagają w utrzymaniu naszego kościoła. Przykazanie 

kościelne przypomina nam : Troszczyć się o potrzeby Kościoła - własnej parafii. 

  

STRONA INTERNETOWA NASZEJ PARAFII w BEDFORD: ppb.org.uk oraz 

parafiabedford.uk 
  

  

  

Polecane Strony interenetowe: Google: „Opowiesc o Jezusie” – film dla dzieci i młodzieży. 

                                                  You Tube:  „Opowiesc o Jezusie” – film dla dzieci i 

młodzieży. 

  

  

              

http://ppb.org.uk/
https://u1958148.ct.sendgrid.net/wf/click?upn=z1vATmGjn2R2nWhvBWHdquep0joh-2ByAg-2BvINIMdyfKY-3D_wLfJo8X2sy-2FFmNklhv0Exn3Z8wHp-2Bg0utc4rEWJMoVVHNaCpAs6QNYqLGCPdLVAmNFU6M-2F6Qw8KqaeH7HANhg8Jt-2Fc2mlzFOyvC-2FjKosno6Nlf4k-2F2OuO8hNPqoNnXFLSdzGLqkAr00-2FodJGQcFX0h7RHXH1aB5fqsTg0b2GPnwANeV9kNnnn-2FvklThxD2jYGKzXkrRpu9DzamBE8tnH4p6-2FHiVNwKJaFh8T4jp95CKimZoHRthU-2FGFZx6VUUWvmyeWT-2Bx9qqyokqsGK0VFkkjAlN8QWjTTck-2Bp7Wjyx06r5vbbFprTogFD0DGcOwcEnD3kxmHNped6oxhrH4G-2F1Cp-2BCv4sTtxID9SxkNk9iG8W4Zp-2FLa7lUveM3cqngdb6Vf4OXEUj2I94GNg19WRjfcK5WeTO-2Ff5v9kK13AD6nqI8-3D

