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                                                         Sens zawiedzionej nadziei 

Pan Jezus zaprasza nas na dłuższą przechadzkę z Jerozolimy do Emaus (około dwunastu kilometrów) i pragnie 

nam ukazać sens zawiedzionej nadziei. Ludzkie serce pragnie takich lat, które tu, na ziemi, mogłyby być 

wypełnione szczęściem. To pragnienie występuje tak w skali indywidualnej, jak i społecznej. Tęsknimy za 

spokojnym życiem; bez cierpienia, bez trudności, bez problemów, aby wszystko układało się, jak tego chcemy. 

Niezwykle rzadko można spotkać ludzi, którzy przez kilka czy kilkanaście lat cieszą się takim spokojem. Ma to 

miejsce częściej u ludzi niewierzących, albo słabo wierzących. Natomiast w życiu prawdziwego chrześcijanina 

takich dłuższych okresów prawie w ogóle nie ma. Najczęściej wtedy, kiedy się już zaczyna realizować 

pragnienie naszego serca, coś się przewraca i wali w gruzy. Stoimy wówczas wobec nie spełnionych, nie 

zrealizowanych nadziei.                                                                                                                                       

Tak samo było w życiu uczniów Chrystusa. Oto byli pewni, że nadchodzi upragniony moment dla ich 

ojczyzny. Tęsknili do wolności. Czekali, kiedy wreszcie władza namiestnika rzymskiego zostanie 

zlikwidowana, kiedy zostaną usunięte garnizony obcego wojska stacjonujące na ich ojczystej ziemi, kiedy 

naród samodzielnie zadecyduje o losach swojej przyszłości. To było już tak blisko. Pojawił się Mesjasz, 

królestwo mesjańskie tuż, tuż. Miał wielu uczniów i tysiące, a może nawet dziesiątki tysięcy sympatyków. 

Jednej nocy wszystko się zawaliło. Mesjasza aresztowano, najbliżsi uczniowie sparaliżowani strachem drżeli za 

zamkniętymi drzwiami, a reszta nie chciała się w ogóle przyznać do skazańca. Upłynęły już trzy dni, „a myśmy 

się spodziewali...”. Idą ze zwieszonymi głowami. Dołączył się do nich Chrystus i zaczyna tłumaczyć: „Te 

wasze pragnienia o szczęśliwym życiu na ziemi, o stworzeniu wspaniałej społeczności, sprawiedliwej, wolnej, 

o wielkich perspektywach, to budowanie zamków na lodzie. Przecież to nie jest istotne. Wasze pragnienia 

skoncentrowane tylko na ziemi, zawsze będą pragnieniami, które nie zaspokoją serca. Nie o to chodzi. Nie 

o takie skarby należy zabiegać. Trzeba było, by Mesjasz cierpiał, trzeba było, aby został zamordowany.      

Jezus ukazuje im sens zawiedzionej nadziei. Oni coraz lepiej rozumieją, serca ich pałają radością, ale jeszcze 

tak w pełni nie odkrywają tej nowej wartości, która nie mieści się im w głowie. Dopiero kiedy połamał chleb 

i rozdał im – poznali Go. Wtedy zrozumieli, że faktycznie nie o to chodzi czy ojczyzna jest wolna, czy nie, czy 

rządy sprawuje namiestnik rzymski, czy nie, czy obce wojska stoją na ich ziemi, czy nie. Człowiek mimo 

wszystkich ograniczeń doczesnych może być szczęśliwy, ponieważ wartości, które go uszczęśliwiają, są 

zupełnie innego rodzaju. Pełni tego autentycznego szczęścia nie kończą nawet wieczerzy, ale wracają do 

Jerozolimy, aby spotkać się z tymi, którzy już w tym szczęściu uczestniczą.                                                   

Nasze ludzkie pragnienia, nawet najpiękniejsze, są zawsze na naszą ludzką miarę. Natomiast Bóg pragnie nas 

uszczęśliwić na swoją miarę. Przygotował dary tysiące razy większe niż te, których pragniemy. Uczniowie 

wracając z Emaus byli w pełni szczęśliwymi ludźmi, lecz nie z powodu realizacji swych pragnień. Droga do 

szczęścia nie polega na realizacji naszych pragnień, lecz na realizacji pragnień Boga. To On potrafi nam dać to, 

co nas w pełni uszczęśliwi. Człowiek tak długo męczy się na ziemi, jak długo tego nie rozumie. Życie jego jest 

pasmem ciągłych rozczarowań.  Chrystus wzywa nas do przeglądnięcia swego życia. Jest to pasmo różnych 

rozczarowań.  To Bóg pragnie przez te wszystkie klęski ukazać nam skarb, którego mól nie zgryzie, złodziej 

nie ukradnie i rdza nie zniszczy. Ten skarb jest zbudowany na opoce, a opoką jest Zmartwychwstały Chrystus. 

Każde rozczarowanie, każda zawiedziona nadzieja ma niezwykle głęboki sens. Bóg wie, dlaczego nie spełnił 

naszych pragnień. On chce je spełnić w sposób tysiąc razy pełniejszy i doskonalszy. 
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           -             TRZECIA  NIEDZIELA  WIELKANOCNA       Rok  A 

Niedziela,30.4.2017 Godz.  9.30 

Godz.11.00 

Godz.19.00 

- za dusze ś.p. Mariana  Kaciniela - int. Państwa Damiana i Agnieszki Gomółków.     

- W intencji  dziękczynno – błagalnej dla Oskara z okazji urodzin – int. rodziców.     

- Intencja  wolna.       

Poniedziałek,1.5.17 

Św. Józefa 

Godz.  9.30 -  za  dusze  ś.p. Otylii  Chmielewskiej  -  int. córki. 

Wtorek, 2.05. 2017 

Św. Atanazego 

Godz.  9.30 - Intencja  wolna.                            

Środa,    3.05. 2017  

Godz.  9.30 

Godz.19.00 

- UROCZYSTOŚĆ  NAJŚW.MARYI PANNY  KRÓLOWEJ  POLSKI 

- O  zdrowie , błog. Boże  i  opiekę  Matki Bożej  dla  Zofii  Markowskiej. 

- O  powrót  do  zdrowia  dla  męża  Rafała  - int. żony. Nabożeństwo  Majowe.   

Czwartek,4.05.2017 

Św. Floriana  

Godz.  9.30 - Intencja  wolna. 

Piątek, 5.05. 2017 

 

 

Godz.15.00 

 

Godz.19.00 

- PIERWSZY  PIĄTEK  miesiąca  MAJA 

- za  dusze  ś.p. Edmunda  Markowskiego  -  int. żony. 

- KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO. 

- Intencja wolna.    

Sobota, 6.05. 2017 

Św. Apostołów 

Filipa  i  Jakuba  

Godz.  9.30 

Godz.10.00 

Godz.19.00 

- W  intencji  dziękczynnej dla  syna  Malcolm de Souza  -  int. matki Virginia. 

- Nabożeństwo  Majowe.  ADORCJA  NAJŚWIĘTSZEGO  SAKRAMENTU. 

- Intencja  wolna.  

Niedziela,7.05.2017  

Godz. 9.30 

Godz.11.00 

Godz.18.00 

Godz.19.00 

- CZWARTA  NIEDZIELA  WIELKANOCNA  -   ROK  A 

za dusze ś.p.Stanisława Nadańskiego w 40-tą rocznicę śmierci–int. żony z rodziną. 

- za  dusze  ś.p. Kacperka  - int. rodziców.     

- ADORACJA  NAJŚWIETSZEGO  SAKRAMENTU. 

- za  dusze  ś.p. Jolanty  Jung  -  int. dzieci.     

                     

Poniedziałek,8.5.17 

Św. Stanisława.  

Godz.  9.30 -  za  dusze  ś.p. Stanisława  i  Stanisława  Buźniak  i  ś.p. Stanisława  

   Kulasińskiego  -  int. córki  z  rodziną. 

Wtorek, 9.05. 2017 Godz.  9.30 - Intencja  wolna.                            

Środa,  10.05. 2017 Godz.  9.30 

Godz.19.00 

- O  błog. Boże  i  opiekę  dla  dzieci  i  wnuków  -  int. Pani  Jadwigi  Szyszko. 

- Intencja  wolna.  Nabożeństwo  Majowe. 

Czwartek,11.5.2017  Godz. 9.30 - Intencja  wolna.  

Piątek, 12.05. 2017 Godz.15.00 - Intencja  wolna. - KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO.     

Sobota,13.05. 2017 

Matki  Bożej 

Fatimskiej. 

Godz. 9.30 

 

Godz.19.00 

- Intencja  wolna.  Nabożeństwo  Majowe. 

- ADORCJA  NAJŚWIĘTSZEGO  SAKRAMENTU.    SPOWIEDŹ  ŚWIETA. 

- za dusze  ś.p. Bronisława  Guzińskiego  w 12-tą  rocznicę  śmierci – int. rodziny. 

   
                    CHRZEST  ŚW.:  Sakrament  Chrztu  Św. w  naszym  kościele  w  Bedford  otrzymali:  

                    OLIWIA  DEMBY  w poniedziałek  17 kwietnia 2017 r.  OSKAR  PAWEŁ  TUTKA  i  XAWIER  CZECH - 22 kwietnia 2017 r. 

                    MAXIMILIAN  MACIEJ  ŚWIST,  LEO  KURIAN  GEORGE  i  SARA  OLIVIA  LESIEWICZ -  29 kwietnia 2017 r. 
                    Nowo  ochrzczonym  dzieciom  i  ich  rodzicom  życzymy  błogosławieństwa  i  opieki  Bożej. 

                                                                           GŁOSZENIA    PARAFIALNE:                  

1. W  każdą  środę  i  w  każdą  sobotę  maja  odprawiane  będą  Nabożeństwa  Majowe  po  Mszy  świętej. 

2. W niedzielę  7 maja  od godz. 12.00 do 16.00  odbędzie  się  w  Bedford  Polish  Heritage  Day  poświecony 

      Kulturze  i  tradycjom  polskim.  Program  jest  podany  na  afiszu  w  kruchcie  kościoła 

3. KURS  PRZEDMAŁŻEŃSKI  odbędzie się  w niedzielę  7 i 14 maja po Mszy św. wieczornej   (godz. 19.00). 

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

5. PIERWSZA  KOMUNIA  ŚWIĘTA  dla  dzieci  naszej  parafii w  Bedford  odbędzie  się  w niedzielę  

      28 maja w  dwóch  grupach  na  Mszy  świętej  o  godz.9.00   i  o  godz. 12.00   

6. Msza  święta  w  rocznicę  Pierwszej  Komunii  Sw.  dla  dzieci  przystępujących  w  ubiegłym  roku                    

odbędzie  się  w  niedzielę  21  maja  o  godz.  11.00                                                                                                             

7. W  najbliższy  piątek  o  godz. 18.00  odbędzie  się  Zebranie  dla  ministrantów 

8 W  najbliższy  piątek  po  Mszy  świętej  wieczornej  odbędzie  się  Spotkanie  Biblijne dla  chętnych. 

9. Od  najbliższego  miesiąca będzie  zmieniany  zamek  do  naszego  kościoła. Tylko  osoby  upoważnione 

      będą  mogły  posiadać  klucz  do  naszego  kościoła  w  Bedford. 



 

 

ZAPOWIEDZI:  Sakrament  Małżeństwa  zamierzają  zawrzeć  następujące  pary  narzeczonych:   

Ernest  Jan  ĆWIKLIŃSKI  i  Barbara  Agnieszka  KOT,   Marcin WOJEWSKI  i  Daria  Barbara  NOWICKA,    

Matthew  Adam  STOCTON  i  Karolina  Anna  KOSTRAKIEWICZ,   Artur  Piotr  ZAJĄC  i  Edyta  Joanna  

WIECZOREK,  Krystian  Piotr  MARTINI   i  Milena  Katarzyna  WYRWIŃSKA,  Sebastian   

WŁODARCZYK  i  Ewelina  MROCZKOWSKA. 

Ktoby  wiedział  o  przeszkodach  zachodzących  między  tymi  osobami  zobowiązany  jest  mnie  o  tym  

poinformować.   ZAPOWIEDŹ  I   i   II.       

 

 

10. 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.  

11.  Osoby,  które  nie  podały  swoich  adresów  pomimo  zmiany  adresu w tym  roku  nie  będą  też   

otrzymywać  biuletynów  parafialnych  które  były  dotąd  przesyłane  do  tych  osób  

      drogą  e-mailową.     

 

12. 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.  

 

13. 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.   

 

14. 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.    

 

15. 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.  

 

16. 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. 
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