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                                                         Zwycięzca śmierci 

W sercu człowieka wierzącego, stojącego przy pustym grobie Chrystusa, pojawia się uśmiech politowania nad 

wszystkimi mędrcami tego świata, którzy próbują w rakietach niosących śmierć dostrzec gwarancję ludzkiego 

szczęścia na ziemi. Twierdzenie, że bezpiecznie można żyć jedynie w cieniu broni niosącej zagładę, to wielkie 

złudzenie. Stojąc przy pustym grobie Chrystusa, trzeba dostrzec słabość wszystkich haseł o pokoju 

i bezpieczeństwie budowanym na wciąż doskonalonym potencjale zbrojnym. Trzeba odkryć, że jest tylko jedno 

jedyne rozwiązanie: osobiste spotkanie z Chrystusem zmartwychwstałym, który ma klucze śmierci i otchłani. 

On jeden bowiem potrafił wejść do grobu i potrafił z niego wyjść. On jeden zna sposób wydostania się 

z mogiły. Nasze spotkanie ze śmiercią jest nieuniknione, ale jeżeli pójdziemy na jej spotkanie z Chrystusem, 

nie stracimy w niej swej tożsamości. Śmierć będzie tylko bramą, przejściem w nieutracalne życie, które 

rozpocznie się dopiero po niej.Jest rzeczą zdumiewającą, że ludzkość, bezradna wobec śmierci, nie gromadzi 

się wokół jedynego Człowieka, który odniósł nad nią zwycięstwo. To znak jakiejś wielkiej ślepoty ducha. 

Miliony ludzi poświęca życie na doskonalenie narzędzi śmierci, a jedynie nieliczni szukają Tego, kto jest 

w stanie od niej wybawić. Błogosławiony, kto przejrzał i dostrzegł Zwycięzcę śmierci, piekła i szatana. 

Spotkanie z Nim dokonuje się na płaszczyźnie wiary. Św. Tomasz Apostoł nie chciał uwierzyć, że Jezus 

pokonał śmierć. Jezus mu jasno powiedział: „Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli” /J 20, 29/. 

                                                ŻYCZENIA  ŚWIĄTECZNE 

Czas to przedziwny wymiar rzeczywistości, w którym człowiek 

nie może przebywać zbyt 

długo, gdyż stworzony jest do Wieczności i jego życie ku 

Wieczności zmierza. Poprzez swoją Mękę, 

Śmierć i Zmartwychwstanie Chrystus na nowo otwiera bramy ku 

Wieczności, dając nam także 

potrzebne łaski do ich przekraczania. 

W wydarzeniu Wielkanocnym śmierć zostaje pokonana przez 

Życie, zło przez Miłość, 

a grzech przez Nadzieję. Wszystko to, jak pisze św. Leon 

Wielki, stało się nie dlatego, żeby moc 

Pana miała zaniknąć w naszej słabości, ale, żeby nasza 

słabość mogła się zmienić w niezniszczalną 

siłę. 

Niech Zmartwychwstały Pan przemienia naszą słabość w 

niezniszczalną siłę, która pozwala 
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żyć już tu, na ziemi i w czasie, z perspektywą wieczności i 

niech ten radosny czas Świąt Wielkanocnych 

wprowadza na nowo pokój i miłość, których źródłem jest wiara 

w Zmartwychwstałego 

Pana.    Alleluja! 

           - NIEDZIELA  ZMARTWYCHWSTANIA  PAŃSKIEGO       Rok  A 

Niedziela,16.04.2017 Godz.  9.30 

Godz.11.00 

Godz.19.00 

- W   INTENCJI   PARAFIAN.     

- W   INTENCJI   PARAFIAN.     

- W   INTENCJI   PARAFIAN.       

Poniedziałek,17.4.17  

Godz.  9.30 

Godz.11.00 

Godz.19.00 

-              PONIEDZIAŁEK  WIELKANOCNY. 

- W  intencji  dziękczynnej  Pani  Anny  z  okazji  75-tych  urodzin. 

- za  dusze  ś.p. Jacka  Ponickiego  -  int. córki  z  rodziną. 

- Intencja  wolna. 

Wtorek, 18.4. 2017 Godz.  9.30 - Intencja  wolna.                            

Środa,    19.4. 2017 Godz.19.00 - Intencja  wolna.   

Czwartek,20.4.2017  Godz.  9.30 - Intencja  wolna. 

Piątek, 21. 4. 2017 

 

Godz.15.00 

 

- za  dusze  ś.p. Marianny  Buźniak  w  rocznicę  śmierci  -  int. córki z  rodzinną. 

- KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO.     

Sobota,22.04. 2017 

 

Godz.  9.30 

Godz.10.00 

Godz.19.00 

- Intencja  wolna. 

- ADORCJA  NAJŚWIĘTSZEGO  SAKRAMENTU.    SPOWIEDŹ  ŚWIETA. 

O opiekę Matki Bożej dla córki Martyny w 18-tą rocznicę  urodzin - int. rodziców. 

Niedziela,23.04.2017  

Godz. 9.30 

Godz.11.00 

Godz.19.00 

- NIEDZIELA  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO  - ROK  A 

- za  dusze  w  czyśćcu  cierpiące  int. Parafian.     

- za  dusze  ś.p. Marka  Smolińskiego  -  int. przyjaciół.     

- Intencja  wolna.       

                     

Poniedziałek,24.4.17 

Św.Wojciecha.  

Godz.  9.30 -  Intencja  wolna. 

Wtorek, 25.4. 2017 Godz.  9.30 - Intencja  wolna.                            

Środa,    26.4. 2017 Godz.19.00 - Intencja  wolna.   

Czwartek,27.4.2017  Godz. 9.30 - Intencja  wolna. 

Piątek, 28. 4. 2017 

 

Godz.15.00 

 

- Intencja  wolna. 

- KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO.     

Sobota,29.04. 2017 

Św. Katarzyny 

Sieneńskiej. 

Godz. 9.30 

 

Godz.19.00 

- Intencja  wolna. 

- ADORCJA  NAJŚWIĘTSZEGO  SAKRAMENTU.    SPOWIEDŹ  ŚWIETA. 

- Intencja  wolna. 

   

                                                                                    OGŁOSZENIA    PARAFIALNE:                  

1. W  niedzielę  23  kwietnia  o  godz. 16.00  w  Domu  Polskim  przy  Ashburnham  Rd  w  Bedford  

odbędzie  się  ŚWIĘCONE  JAJKO  na  które  serdecznie  zapraszamy. 

2. W  tym  tygodniu  odmawiamy  codziennie  po Mszy świętej  Koronkę  do  Miłosierdzia  Bożego  w  ramach 

      Nowenny  do  Miłosierdzia  Bożego. 

3. W ten  czwartek  20 kwietnia  o  godz. 19.00  odbędzie  się  zebranie  Rady  Duszpasterskiej  naszej  parafii. 

      Osoby  należące  do  rady  Parafialnej  proszone  są  o  przybycie  na  to  zebranie. 

4. W  sobotę  22 kwietnia  o  godz.14.00  w  Domu  Polskim  przy  Ashburnham  Rd  w Bedford  odbędzie  

się  KONKURS  RECYTATORSKI  dla  dzieci  i  dorosłych: „Jan  Paweł II spotkania  z  poezją”. 



5. KURS  PRZEDMAŁŻEŃSKI  odbędzie  się  w  niedzielę  23 kwietnia  i  w  kolejne  niedziele  w  maju:  

7  i  14  maja  po  Mszy  świętej  wieczornej   (godz. 19.00). 

6. W niedzielę 30 kwietnia  o godz.19.00  kolejna  Katecheza  dla  kandydatów  do  Sakramentu Bierzmowania. 

7. 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.  

8. W  minionym  tygodniu  zostały  zakończone  WIZYTY  DUSZPASTERSKIE  z  okazji  Kolędy. 

Wizyty  te  są  tradycyjną  formą  odwiedzin  Księdza  i  wspólnej  modlitwy  o  błogosławieństwo  Boże  

dla  rodziny  lub  osoby  samotnej  należących  do  naszej  parafii.  Zdecydowana  większość  Parafian  tą  

tradycje  podtrzymuje  o  czym  świadczy  tak  długi  okres  trwania  Kolędy  Parafialnej. 

Obecnie  do  naszej  parafii  w Bedford  jest  zapisanych  3684 osób.  Wiele  natomiast  osób  nie  podało  

swoich  aktualnych  adresów,  stąd  też  nie  znajdują  się  w  naszej  Kartotece  parafialnej  w  Bedford.  

Osoby  te  nie  będą  zatem  mogli  otrzymywać  potrzebnych  zaświadczeń,  by  być  chrzestnym / 

chrzestną  itp.  zaświadczeń  przy  zapisywaniu  dzieci  do  angielskich  szkół  katolickich. 

9. Polish  Heritage  Day  organizowane  jest  przez  Polską  Ambasadę  w  Londynie  odbędzie  się   

     3  maja 2017 r.  Do  udziału  w  tym  dniu  zaproszone  są  wszystkie  polskie  organizacje  w  Anglii. 

 

 

10. 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.  

 

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

 

12. 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.    

 

13. 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.  

 

14. W kruchcie kościoła na ogłoszeniach jest wywieszona LISTA PARAFIAN, którzy wpłacili składki 

parafialne za ( Styczeń - Marzec ) obecnego 2017 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://parafiabedford.uk/

