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                                                              Trudna równowaga 

Apostołowie podjęli dzieło Mistrza. Szybko jednak wzrastała liczba ochrzczonych. Jezus organizował 

niewielkie grono uczniów, a do tłumów jeno przemawiał. Apostołowie stanęli przed trudnym zadaniem 

organizowania życia dla rzesz liczących tysiące. W tej sytuacji nie mogli się ograniczyć tylko do 

przemawiania, trzeba było wejść w szczegóły życia. Potrzebna była kasa, pomoc dla potrzebujących, kontrola 

nad nowo powstającymi wspólnotami. Wzór organizacji Kościoła jaki wynieśli ze szkoły Chrystusa okazał się 

za ciasny. Wkrótce nie mogli już objąć całości dzieła. Zaczęły się szemrania, podniosły głosy krytyki. 

Wówczas Apostołowie podejmują ważną decyzję. Zlecają wspólnocie wierzących wybrać ludzi zaufanych i 

w ich ręce składają odpowiedzialność za organizowanie codziennego życia we wspólnotach. Oni będą 

odpowiedzialni za pieniądze, za potrzebujących, za akcję charytatywną. Otrzymają do tego specjalny dar 

Ducha Świętego. Wybrano siedmiu.                                                                                                                      

Wkrótce okazało się, że diakoni nie ograniczyli się wyłącznie do sterowania akcją charytatywną, lecz włączyli 

się w dzieło głoszenia Ewangelii. Robili to świetnie, w ścisłej współpracy z Apostołami.                                      

Piotr, przemawiając do wiernych tuż przed wyborem siedmiu diakonów, nie tylko jasno rozgraniczył 

kompetencje, ale i raz na zawsze ustalił, co stanowi istotę kapłańskiej posługi. „Nie jest rzeczą słuszną, byśmy 

zaniedbywali Słowo Boże, a obsługiwali stoły. Upatrzcie zatem, bracia, siedmiu mężów spośród siebie, 

cieszących się dobrą sławą, pełnią Ducha i mądrości. Im zlecimy to zadanie. My zaś oddamy się wyłącznie 

modlitwie i posłudze słowa”.                                                                                                                                      

Piotr, który chodząc za Mistrzem miał kłopoty ze skupieniem na modlitwie, co jest wyraźnie widoczne 

w Getsemani, teraz zdaje sobie sprawę, że swoje zadanie może wypełnić jedynie wówczas, gdy nie zaniedba 

modlitwy. Wytycza precyzyjnie, na zawsze, drogę realizacji kapłańskiego powołania, jest nią modlitwa 

i posługa słowa.                                                                                                                                                 

Apostołowie już w pierwszych miesiącach działalności Kościoła odkryli, jak trudno zachować równowagę 

w posłudze kapłańskiej, gdy cele doczesne pochłoną serce kapłana. One nie należą do funkcji kapłańskiej. 

Może je spełniać każdy chrześcijanin – mądry i pełen Ducha.                                                                                

O wielkości kapłana decyduje wartość jego modlitwy. To ona nadaje moc jego słowu, ona też stanowi kamień 

węgielny jego autorytetu. Wierni szukają kapłana, który umie się modlić. Modlitwa łączy go z Bogiem i oddaje 

do Jego dyspozycji. Kazanie nie jest niczym innym tylko przekazaną ludowi modlitwą kapłana, czyli słowem 

usłyszanym od Boga. W modlitwie również tkwi główna siła decydująca o zwycięstwie w walce ze złem. Bez 

modlitwy kapłan przegra wszystko, łącznie ze swoim doczesnym szczęściem. 

Pokusa zajęcia się sprawami doczesnymi, nawet bardzo chwalebnymi, jest niezwykle silna, ale i groźna. 

Potrzebny jest wspólny wysiłek wszystkich wierzących, by ją dostrzec i tak zorganizować życie w parafii, by 

kapłan mógł się oddać wyłącznie modlitwie i posłudze słowa. Tak ustawione kapłaństwo jest jak narząd 

równowagi decydujący o pewnym kroku całego Kościoła w zawsze trudne jutro.  

Drugie zadanie polega na takim wychowaniu świeckich, by zasługiwali na zaufanie wiernych. Parafia winna 

mieć „mężów cieszących się dobrą sławą, pełnych Ducha i mądrości”. Ich obecność jest znakiem dojrzałości 

wspólnoty religijnej. 
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           -             PIĄTA  NIEDZIELA  WIELKANOCNA       Rok  A 

Niedziela,14.5.2017 Godz.  9.30 

Godz.11.00 

Godz.19.00 

W int.Zygmunta z ok.85-tych urodzin z prośbą o błog.Boże i opiekę M.Bożej–int.rodzinyz 

- O radość  życia  wiecznego za  dusze  ś.p. mamy  Anny  -  int. córki z rodziną. 

- za  dusze  ś.p. Janiny  Kokszkodon – Trzcińskiej – int. wnuczki  z  rodziną.       

Poniedziałek,15.5.17 Godz.  9.30 - O  zdrowie  i  opiekę  Matki  Bożej  dla  Zofii  Markowskiej. 

Wtorek, 16.5. 2017 

Św.Andrzeja Boboli 

Godz.  9.30 - Intencja  wolna.                            

Środa,   17.5. 2017 Godz.19.00 - Intencja  wolna.          Nabożeństwo  Majowe.   

Czwartek,18.5.2017 Godz.  9.30 - Intencja  wolna. 

Piątek, 19.5. 2017 Godz.15.00 - Intencja  wolna.       KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO. 

Sobota, 20.5. 2017 

  

Godz.  9.30 

Godz.18.00 

Godz.19.00 

- Intencja  wolna.          Nabożeństwo  Majowe.   

- SPOWIEDŹ  ŚW.  dla  dzieci  z okazji  rocznicy  Pierwszej  Komunii  Świętej. 

- za  dusze  ś.p. Ireny  Kuraj  w  20-tą  rocznicę  śmierci – int. córki  z  rodziną.  

Niedziela, 21.5.2017  

Godz. 9.30 

Godz.11.00 

Godz.19.00 

- SZÓSTA  NIEDZIELA  WIELKANOCNA  -   ROK  A 

- O błogosławieństwo  Boże  dla  mamy  Danieli  Tokarczyk  - int. córki  z  rodziną. 

- W  intencji  dzieci  Komunijnych  z  okazji  rocznicy  przyjęcia  I  Komunii  Św. 

- za  dusze  ś.p. Piotra  w  3-cią  rocznicę  śmierci  -  int. rodziny.     

                     

Poniedziałek,22.5.17 Godz.  9.30 -  Intencja  wolna. 

Wtorek,23.5. 2017 Godz.  9.30 - Intencja  wolna.                            

Środa,  24.5. 2017 Godz.19.00 - Intencja  wolna.            Nabożeństwo  Majowe. 

Czwartek,25.5.2017  Godz. 9.30 - Intencja  wolna.  

Piątek, 26.5. 2017 

Św. Filipa Nereusza 

Godz.15.00 

Godz.18.00 

- Intencja  wolna. - KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO.  

- PIERWSZA  SPOWIEDŹ  ŚWIĘTA  DZIECI  do  Pierwszej  Komunii  Św.    

Sobota,27.5. 2017 

Św.Augustyna  

z  Canterbury. 

Godz. 9.30 

Godz.10.00 

Godz.19.00 

za dusze ś.p.Michała Śliwy w rocznicę śmierci–int. córki.  Nabożeństwo  Majowe. 

- PIERWSZA  SPOWIEDŹ  ŚWIĘTA  DZIECI  do  Pierwszej  Komunii  Św.   ADORCJA  - 

- W  pewnej  intencji  - int. Pana  Roberta  Miniewskiego. 

Niedziela, 28.5.2017  - UROCZYSTOŚĆ   WNIEBOWSTĄPIENIA  PAŃSKIEGO.   

 Godz.  9.00 

Godz.12.00 

Godz.19.00 

- PIERWSZA  KOMUNIA  SWIETA  -  W  intencji  dzieci  Komunijnch. 

- PIERWSZA  KOMUNIA  SWIETA  -  W  intencji  dzieci  Komunijnch. 

- za  dusze  ś.p. męża  Adama  Lange  -  int. żony  z  córkami. 
                    CHRZEST  ŚW.:  Sakrament  Chrztu  Św. w  naszym  kościele  w  Bedford  otrzymali:  

                                                    SZYMON  JÓZEF  KOT   i   JULIA  MALICKA  w  sobotę  6 maja  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. KURS  PRZEDMAŁŻEŃSKI  odbędzie się  w niedzielę  14 maja po Mszy św. wieczornej   (godz. 19.00). 

3. W niedzielę  28 maja  o godz.19.00  kolejna  Katecheza  dla  kandydatów  do  Sakramentu Bierzmowania. 

4. 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   

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

odbędzie  się  w  niedzielę  21  maja  o  godz.  11.00  

6. ŚWIĘTO  RODZINY  -  pod  hasłem  Rodzina,  najlepsze  miejsce  pod  słońcem  odbędzie  się  tak  jak 

      w  ubiegłym  roku  odbędzie  się  w  Laxton Hall  4 czerwca 2017 r.  od  godz.  12.00  do  godz.17.30 

7. WESOŁY  DZIEŃ  DZIECKA  podobnie  jak  w  ubiegłym  roku  odbędzie  się  również  w  Laxton  Hall  

     17 czerwca  2017 r.  od  godz.11.00  do  godz.17.00                                                                                                               

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  III.       



 

 

 

8. Obecnie  do  naszej  parafii  w Bedford  jest  zapisanych  3633 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. 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.     

 

10. 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.  

 

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. 
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