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DWUDZIESTA TRZECIA NIEDZIELA ZWYKŁA ROKU LITURGICZNEGO

ROK A

Upomnieć, a nie obmawiać
Jednym z najczęściej spotykanych grzechów jest obmowa. W pociągu i autobusie, w pracy i w kolejce przed
sklepem, przy stole i w drodze do kościoła – tematem numer jeden są ludzkie słabości, błędy i grzechy.
Szczególnie bolesne jest obmawianie w gronie rodzinnym lub przyjaciół. Smutne zaś jest to, że gotowych do
obmawiania można liczyć w milionach, a jak trzeba kogoś upomnieć, to nie ma chętnych, ani jednego.
Jezus nigdy nikogo nie obmawiał. Jeśli zabierał głos na temat cudzych wad, czynił to zawsze w formie
upomnienia. Uczniów swoich pouczył, i to bardzo dokładnie, jak ma wyglądać braterskie upomnienie.
Jeśli dostrzegam niewłaściwe postępowanie drugiego człowieka, to zanim powiem o tym komukolwiek, mam
obowiązek powiedzieć to jemu samemu. Domaga się tego miłość, czyli troska o prawdziwe dobro tego, kto
postępuje niewłaściwie. Dopiero wówczas, gdy upomnienie w cztery oczy nie odnosi skutku, mogę podzielić
się mymi obawami co do jego postawy z innym człowiekiem, ale nie w tym celu, by obmawiać, lecz by tego
człowieka zaangażować w ratowaniu błądzącego. O tyle zatem mogę mówić o błędach drugiego, o ile mój
rozmówca nadaje się do „akcji ratowniczej”. O ile razem ze mną zatroszczy się o skuteczne upomnienie
błądzącego.
Trzeci etap upomnienia to zaangażowanie w nie przedstawiciela Kościoła lub nawet całej wspólnoty. Ma to
miejsce wówczas, gdy zgubne działanie jednego może szkodzić wielu. Chodzi więc nie tylko o dobro
upominanego, lecz i o dobro wspólnoty. Jeśli się nie uda uratować tego, kto źle postępuje, to należy ratować
przed zgorszeniem innych.
Upomnienie, chociaż ma miejsce rzadko, nie należy do rozmów przyjemnych. Kosztuje wiele. Można się
narazić. Można stracić przyjaciela. Wiele słabości drugiego człowieka trzeba cierpliwie znosić. Tylko wtedy,
gdy w grę wchodzą wielkie wartości, należy sięgać po upomnienie. Wiele zależy od formy. Trzeba to uczynić
tak, by upominany odkrył naszą autentyczną troskę o jego dobro. Jeśli nawet podczas samego upominania
zareaguje zdenerwowaniem, to z perspektywy czasu odkryje, że nasze ostrzeżenie było uzasadnione i będzie za
nie wdzięczny.
Obmowa, która zawsze jest znakiem braku miłości, nie tylko niszczy dobrą opinię obmawianego, lecz i serce
obmawiającego. Staje się ono koszem na śmieci, gromadzącym to, co złe z życia naszych bliźnich. Obmowa
polega na przesypywaniu śmieci z własnego serca w serca innych ludzi, zamieniając je w śmietniki.
W obliczu coraz poważniejszego zaśmiecania naszego środowiska przez obmowę trzeba bardzo uważać, by
serca nasze nie zamieniły się w kosze na śmieci. One mają być skarbcem drogocennych wartości. Miejmy
odwagę upomnieć drugiego człowieka, a wstydźmy się każdego słowa, które jest obmową. Miejmy też odwagę
przyjąć upomnienie, o ile pochodzi ono z ust człowieka zatroskanego o nasze dobro.
Obserwując Mistrza z Nazaretu, w oparciu o Jego przykład, można udoskonalić miłość drugiego człowieka,
która nie waha się stosować nawet mocnych upomnień, byle tylko przywieść do opamiętania błądzących.
Prawdziwa miłość umie upomnieć i umie upomnienie przyjąć.
Polecane strony internetowe – (wpisać w google): Koncert na Jasnej Górze z okazji 300-lecia Koronacji

DWUDZIESTA TRZECIA NIEDZIELA ROKU LITURGICZNEGO Rok A
Niedziela,10.9.2017 Godz. 9.30 - O błog. Boże dla Katarzyny i Jana Besz z okazji 15-ej rocznicy ślubu.
Godz.11.00 - za dusze ś.p. Zbigniewa Skalskiego – int. kolegów z pracy.
Godz.19.00 - W intencji rodzin, duchowieństwa, lekarzy, nauczycieli i wszystkich instytucji
niosących pomoc z prośbą o potrzebne łaski – int. Parafian.
Poniedziałek,11.9.17 Godz. 9.30 - Intencja wolna.
Wtorek, 12.9. 2017 Godz. 9.30
Imienia Najśw.Marii
Środa, 13.9.2017
Godz.19.00
Św.Jana Chryzostoma
Czwartek,14.9.2017
Godz. 9.30
Piątek, 15.9. 2017
Godz.15.00
Matki Bożej Bolesnej
Sobota, 16.9. 2017 Godz. 9.30
Św. Korneliusza
i sw. Cypriana
Godz.19.00
Niedziela, 17.9.2017
Godz. 9.30
Godz.11.00
Godz.19.00
Poniedziałek, 18.9.17
Wtorek, 19.9.2017

Godz. 9.30
Godz. 9.30

- W intencji Brata Mariana z okazji imienin i urodzin.
- Intencja wolna.
ŚWIĘTO PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO.
- W intencji sprawy Bogu wiadomej int. Pani Danuty.
- Intencja wolna. KORONKA do MIŁOSIERDZIA BOŻEGO.
- za dusze ś.p.Stanisława Kuzajewskiego w 5-tą roczn. śmierci–int.żony z dziećmi.
- ADORACJA NAJŚW. SAKRAMENTU. SPOWIEDŹ ŚW
- O błogosłwieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dla Kamili, Karoliny, Rafała,
Hanny Hulkiewicz – int. rodziny Glinka i Piluszyk.
DWUDZIESTA CZWARTA NIEDZIELA ROKU LITURGICZNEGO RokA
- W intencji Anny i Rafała w 23-cią rocznicę ślubu z podziękowaniem
i z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże – int. rodziny.
- za dusze ś.p. Danuty Chilickiej w 1-szą rocznicę śmierci – int. córki
- za dusze ś.p. zmarłych z rodziny Pszczołów, Kopytów i Lizaków – int. Rafała.
- ŚWIĘTO STANISŁAWA KOSTKI - PATRONA POLSKI.
- Intencja wolna.
- Intencja wolna.

Środa, 20.9. 2017
Godz.19.00 - Intencja wolna.
Czwartek, 21.9.2017 Godz. 9.30 - Intencja wolna.
Piątek, 22.9. 2017
Sobota, 23.9. 2017
Św. Padre Pio.

Godz.15.00 - Intencja wolna. KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO.
Godz. 9.30 W intencji syna Konrada i córki Wiktorii z okazji urodzin – int. rodziców i siostry.
ADORACJA NAJŚW. SAKRAMENTU. SPOWIEDŹ ŚW.
Godz.19.00 - za dusze ś.p. Edwarda Staszczyk w 2-gą rocznicę śmierci– int. córki z rodziną.
Niedziela,24.9.2017
DWUDZIESTA PIĄTA NIEDZIELA ROKU LITURGICZNEGO – Rok A
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OGŁOSZENIA PARAFIALNE:
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. W niedziele 24 września (godz.19.00) odbędzie się Katecheza dla kandydatów
Przygotowania dzieci do Pierwszej Komunii Świętej rozpoczną się od pierwszej niedzieli
Października. Przez cały miesiąc Wrzesień będę przyjmował zgłoszenia dzieci do Pierwszej Komunii
Świętej w przyszłym roku. Są już do pobrania formularze na zgłoszenia dzieci. Wymagany jest wiek
dziecka w dniu przyjęcia Komunii świętej ukończenia 8 lat.
W czwartek 14 września o godz. 19.00 odbędzie się Zebranie Rady Duszpasterskiej naszej parafii.
Osoby należące do Rady Parafialnej proszone są o przybycie na to zebranie.
Po Mszy swiętej są dobycia: „Gość Niedzielny” i „Mały Gość Niedzielny w cenie Ł1.50
oraz „Tak Rodzinie” i „Anioł Stróż” w cenie Ł2
Po Mszy św. jest do nabycia PISMO ŚWIETE - NOWY TESTAMENT w cenie Ł5.
Bardzo proszę o pobieranie formularzy na składki parafialne na 2017 rok.
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.
Są także formularze do zamawiania Intencji mszalnych.

8. 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.
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. 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.
11. 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.
12. 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.
13. 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
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