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                                                              Potrzeba pustelni 

Bliskie spotkanie z mistykami zdumiewa żarliwością ich ducha.  Na pytanie: dlaczego chrześcijaństwo 

kończącego się dwudziestego wieku tchnie przeciętnością, istnieje tylko jedna odpowiedź – zabrakło w nim 

odpowiedniej ilości mistyków.                                                                                                                                    

Czy można jednak mistyków wychować? Czy można tu coś zaprogramować, czy też mistyk jest tylko 

i wyłącznie dziełem łaski, darem Boga dla wspólnoty?                                                                                    

Odpowiedź jest prosta. W Kościele zaczyn został złożony i w nim jest. Nic też nie może go unicestwić. Można 

jedynie ograniczyć jego działanie lub je potęgować. Ograniczenie polega na przesuwaniu akcentu na działanie 

zewnętrzne. Potęgowanie na docenianiu ciszy, modlitwy i wejścia w głąb wartości duchowych. Mistyk może 

być wielkim misjonarzem, jak Paweł czy Franciszek z Asyżu, ale on musi mieć czas na obcowanie z Bogiem 

sam na sam.                                                                                                                                                                

Brat Albert budował pustelnie i nie wahał się nawet w największym nawale pracy wysyłać swoich braci 

i siostry na miesięczne skupienie. W pustelni wracali do równowagi sił ciała i ducha, odpoczywali nerwowo, 

wchodzili w świat wartości Bożych, by wrócić jako ewangeliczny kwas do swojej działalności.                          

Każdy, kto autentycznie chce rozwijać życie religijne, wie, jaką wartość posiadają okresy wyciszenia. Nie 

wystarczą do tego rekolekcje, nawet tygodniowe, nie wystarczy codzienny pacierz i niedzielna Msza święta.    

To wystarcza do tego, by być dobrą ewangeliczną mąką, ale nie do tego, by być kwasem.                                    

Potrzebny jest pewien procent ludzi rozmiłowanych w Bogu, oczarowanych Jego bogactwem. Ludzi 

odkrywających, jak Paweł, z zachwytem czar Jego cudownego świata: „O głębokości bogactw, mądrości 

i wiedzy Boga! Jakże niezbadane są Jego wyroki i nie do wyśledzenia Jego drogi! (...) Z Niego i przez Niego 

i dla Niego jest wszystko. Jemu chwała na wieki” (Rz 11, 33-36).                                                                       

Takich ludzi musi mieć każda parafia, jeśli chce być twórczą cząstką Kościoła. Nie chodzi tu o powołania 

zakonne czy kapłańskie, ale o ludzi głębokiej modlitwy, o ojca i matkę, o nauczyciela, rolnika  i robotnika.                                                                                                                                                             

Czas pustelników prawdopodobnie już minął, choćby dlatego, że trzeba by było być właścicielem wielkiego 

majątku, by móc w jego środku wybudować trudno dostępne dla innych pustelnie. Wyłania się natomiast pilna 

potrzeba miejsc, które będą pustelniami na czas kilku, kilkunastu dni. Z cichą kaplicą, z mądrym człowiekiem, 

z którym można przeglądnąć karty swego życia i porozmawiać o doskonaleniu modlitwy. Z tanim utrzymaniem 

na poziomie ewangelicznego ubóstwa i prostoty. Kto jest głodny wyższych wartości, mógłby w takim zaciszu 

pustelni otworzyć się na działanie Boga i stawać się coraz doskonalszym kwasem.                                                       

Bóg jest gotów wprowadzić w głąb swoich wartości każdego, komu na nich zależy. Mądrość nagradza On 

coraz większym głosem Jego samego. Zawsze jednak chodzi Mu o wszystkich. Jego działanie jest społeczne. 

Dary, jakich udziela ubogacając jednostkę, promieniują na innych. Dar kontemplacyjnej modlitwy należy do 

najcenniejszych darów decydujących o prężności Kościoła. Im wcześniej poszczególne wspólnoty religijne, 

zwłaszcza parafie, to dostrzegą, tym szybciej odkryją piękno ewangelicznej drogi życia. Zanim jednak to 

odkrycie będzie miało wymiar społeczny, potrzebne są jednostki, które zatroszczą się o doskonalenie swojej 

własnej modlitwy.  

                   Polecane  strony  internetowe: www.CZARNY  HUMOR - Ks Pawlukiewicz i Ks Kowalski.   
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           DWUDZIESTA PIERWSZA NIEDZIELA ROKU LITURGICZNEGO Rok A 

Niedziela,27.8.2017 Godz.  9.30 

Godz.11.00 

Godz.19.00 

- O  błogosławieństwo Boże dla  rodziny  Janus  -  int. przyjaciół. 

- O błogosławieństwo Boże dla Dominiki z okazji 11-tych urodzin– int. rodziców 

- za dusze  ś.p. Ryszarda  Krawczyńskiego  -  int. rodziny. 

Poniedziałek,28.8.17 Godz.  9.30 - Intencja  wolna. 

Wtorek,  29.8. 2017 Godz. 9.30 - O zdrowie, błog. Boże i opiekę  Matki Bożej  dla Maksymiliana  Kiedrowskiego.  

Środa, 30.8.2017 Godz.19.00 - Intencja  wolna.  

Czwartek,31.8.2017 Godz. 9.30 - Intencja  wolna. 

Piątek, 1.9. 2017 

Błog.Bronisławy 

 

Godz.15.00 

 

Godz.19.00 

- PIERWSZY  PIĄTEK  miesiąca  WRZEŚNIA 

- Intencja  wolna.  KORONKA   do  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO. 

- SPOWIEDŹ  ŚWIĘTA z okazji  Pierwszego  Piątku  miesiąca. 
- za  dusze  ś.p. Otylii  Chmielewskiej  -  int. córki. 

Sobota, 2.9. 2017  Godz. 9.30 

Godz.19.00 

- Intencja  wolna. ADORACJA  NAJŚW.  SAKRAMENTU.  SPOWIEDŹ  ŚW  

- Intencja  wolna. 

Niedziela, 3.9.2017  

Godz. 9.30 

Godz.11.00 

Godz.18.00 

Godz.19.00 

DWUDZIESTA DRUGA  NIEDZIELA ROKU LITURGICZNEGO Rok A 

za dusze  ś.p.Witolda  Pilarskiego  w 4-tą  rocznicę śmierci–int. córek z rodzinami. 

- za  dusze  ś.p. Ireny  Falkowskiej. 

- ADORACJA  NAJŚWIĘTSZEGO  SAKRAMENTU. 

- O błog.Boże  dla Edyty i Andrzeja  Śmigasiewicz z okazji 6-ej rocznicy ślubu. 

Poniedziałek, 4.9.17 Godz. 9.30 - Intencja  wolna. 

Wtorek, 5.9.2017 Godz. 9.30 - Intencja  wolna. 

Środa, 6.9. 2017 Godz.19.00 - Intencja  wolna.                            

Czwartek, 7.9.2017 Godz. 9.30 - Mszy  świętej  nie  będzie.            

Piątek, 8.9. 2017 

Narodzenia  NMP 

Godz.15.00 

 

- za  dusze  ś.p. Marii  Szwarcewicz  i  zmarłych  z  rodziny  -  int. córek   

  KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO.  

Sobota, 9.9. 2017 

 

Godz. 9.30 

Godz.19.00 

- Intencja wolna.  ADORACJA  NAJŚW.  SAKRAMENTU.  SPOWIEDŹ  ŚW.  

- za dusze  ś.p.Władysława Marczaka w 9-ta  rocznicę  śmierci - int.córki Marioli.    

Niedziela,10.9.2017  DWUDZIESTA TRZECIA NIEDZIELA ROKU LITURGICZNEGO – RokA 

   

CHRZEST  ŚW.:W  naszej  parafii  w  minionym  okresie  Sakrament  Chrztu  świętego  otrzymali: 

MIA  ANTONINA  ANIELA  SCIALES  w  sobotę  1 lipca 2017 r. 

MAJA  OLGA  MATKOWSKA  w  sobotę  15 lipca 2017 r. 

AMELIA  TERESA  DZIUBA  i  EWA  SADOWSKA  w  sobotę  22 lipca  2017 r. 

RYAN  CIARAN  FEIRITEUR  w  sobotę  29 lipca 2017 r. 

LAURA  ANNA  SZCZĘSNA  w  sobotę  26 sierpnia 2017 r. 

Nowo  ochrzczonym  dzieciom  i  ich  rodzicom  życzymy  błogosławieństwa  i  opieki  Bożej. 

                               OGŁOSZENIA    PARAFIALNE: 

1. Dzisiaj w  ostatnią  niedzielę  miesiąca  27 sierpnia  o  godz.19.00 ( po  Mszy św.) 

      odbędzie  się  Katecheza  dla  kandydatów  do Sakramentu  Bierzmowania.  

2. WIZYTACJA  KS. BISKUPA  PETER  DOYLE  z  Northampton  w  naszej  parafii  w  Bedford   

odbędzie  się  w  niedzielę  29  października  2017 r.  

Podczas Mszy św. o godz.11.00  Ks. Biskup  Peter Doyle  udzieli  SAKRAMENT  BIERZMOWANIA  

dla  młodzieży  naszej  parafii.                                                                                                                                     4.  

3. W  ten  piątek  od  godz. 18.00  do  19.00  odbędzie  się  Spowiedź  św. dla  dzieci  Komunijnych  

    z  okazji  Pierwszego  Piątku  miesiąca  i  Zebranie  dla  ministrantów  o  godz.18.00         

4. W  niedzielę  3  września  odbędzie się  doroczna  Pielgrzymka  do  Aylesford. 

      Organizujemy  autobus  z  naszej  parafii  do  Aylesford.  Koszt  przejazdu  wynosi  Ł15 – dorośli,  

      Ł5 – dzieci. Zapisy przyjmuje  Pani Janina Wodecka. Wyjazd  sprzed  naszego  kościoła  o godz. 9.00  

5. Po  Mszy  św.  jest  do  nabycia  PISMO  ŚWIETE  -  NOWY  TESTAMENT  w cenie  Ł5. 

POGRZEB: W  czwartek  25 maja 2017 r. zmarła  ś.p. BERNARDYNA  ŚWIDRSKA  lat 63.  

                      Pogrzeb  odbył  się  w  Bedford  Crematorium  4 lipca  2017 r. 

                      WIECZNY  ODPOCZYNEK  RACZ  JEJ  DAĆ  PANIE… 



6. Po  Mszy  swiętej  są  dobycia:  „Gość Niedzielny” i  „Mały  Gość  Niedzielny  w cenie Ł1.50  

      oraz   „Tak  Rodzinie”  i  „Anioł  Stróż”  w  cenie  Ł2 

7.   Bardzo  proszę  o  pobieranie  formularzy  na  składki  parafialne  na  2017 rok. 

8.   Są  również  do  pobrania  formularze  do  zapisania  się  do  naszej  parafii  

      w  Bedford. Przypominam, że  osoby  które  nie  zapisały  się  do  naszej  parafii  

      nie  będą  mogły  otrzymywać  potrzebnych  zaświadczeń  w  celach  kościelnych. 

9.  Są  także  formularze  do  zamawiania  Intencji  mszalnych. 

 

ZAPOWIEDZI:  Sakrament  Małżeństwa  zamierzają  zawrzeć  następujące  pary  narzeczonych: 

Szymon  Tomasz  JANISZEWSKI  i  Izabela  BIERNAT,  Mateusz  Bronisław  PASTERNAK  i  Paulina   

Gabriela  CZERNIEC,  Adam  KASACKI  i  Agnieszka  ZAWADZKA, Robert  GRZECH  i  Monika  

Krystyna  PYRA, Andrzej  Bogusław  NATKANIEC  i  Natalia  Kinga  KUŹNIARZ,  Piotr  Henryk  ZYCH  

i  Katarzyna Aleksandra  KORZONEK,  Rafał ONOSZKO  i  Urszula MEJSAK,  Damian GRZECHOWIAK 

i  Dorota  Katarzyna  NOWAK. 

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

poinformować.  ZAPOWIEDŹ  I,  II  i  III.  

             

10.   Obecnie  do  naszej  parafii  w Bedford  jest  zapisanych  3683 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. 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.   

 

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 - Czerwiec ) 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: www.CZARNY  HUMOR - Ks Pawlukiewicz i Ks Kowalski.  
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