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      Zazdrość 

To nieprawda, że tylko ludzie źli są nielubiani. Dobry człowiek również ma swoich wrogów. Ich szeregi tworzą 

ci wszyscy, którzy z jego dobroci nie skorzystali. Zwraca na to uwagę Jezus w przypowieści o robotnikach 

pracujących w winnicy. Gospodarz wypłacił wszystkich sprawiedliwie, lecz niektórym okazał nadto dobroć, 

dając im więcej niż wynosiła zapłata za ich pracę. W tej sytuacji ci, którzy zgodnie z umową zostali 

sprawiedliwie wynagrodzeni, a nie skorzystali z jego dobroci, zaczęli na niego szemrać. Stali się jego wrogami, 

mimo że w niczym ich nie skrzywdził. Gospodarz stawiając jednemu z nich pytanie: „Czy na to złym okiem 

patrzysz, że ja jestem dobry?” dotyka samej istoty całego problemu.     

 Okazuje się, że na dobroć człowieka można patrzeć złym okiem. Jest to paradoks, ale życie często 

potwierdza jego istnienie. Oto umiera bogaty człowiek. Lata całe pracował w Stanach Zjednoczonych 

i zgromadził sporo pieniędzy. Zgodnie z jego życzeniem żona dużą część ich majątku przeznacza na dobre cele. 

Rodzina zmarłego męża spogląda na to „złym okiem”. Szemrzą głośno, robią wymówki i awantury. Skoro 

mimo to nic nie zyskali, stają się zaciekłymi wrogami, tak zmarłego, jak jego żony. Liczyli, że na tej śmierci 

skorzystają, chociaż po sprawiedliwości nie mieli prawa ani do jednej złotówki. Takich sytuacji w życiu można 

spotkać wiele.             

  Biada, jeśli ktoś usiłuje wytłumaczyć konflikty między ludźmi jedynie krzywdą, jaka została 

wyrządzona. Wrogowie wyrastają jak grzyby po deszczu tam, gdzie obficie płynie dobroć, a oni jej nie 

doświadczają. W życiu trzeba się liczyć nie tylko z obiektywną oceną tego, co dobre i złe, lecz również 

z owym „złym okiem”, które nie lubi dobroci, jeśli ona nie jest jemu wyświadczona. Takie „złe oko” nie tylko 

patrzy, ale wzywa usta do szemrania, a nierzadko nadto ręce do szkodliwego działania. Nikt nie policzy łez, 

jakie na ziemi wylały oczy dobre tylko dlatego, że znalazły się w zasięgu spojrzenia oka złego.  1

 Oko złe patrzy na innych przez pryzmat swego egoizmu. Dobre jest dla niego wyłącznie to, co przynosi 

mu korzyść. Stąd też zawsze zestawia siebie z innymi. Na jednych, uboższych od siebie, patrzy z góry, a na 

innych z zazdrością. Krzywda dzieje mu się wtedy, gdy on nie korzysta, a korzystają inni. 

 Właściciel złego oka nie umie się cieszyć z dobra posiadanego lub otrzymywanego przez innych ludzi. 

Jego wypaczone spojrzenie na świat wypełnia go smutkiem. Czując się wciąż pokrzywdzony, krzywdzi innych, 

a nierzadko czyni to z zimną premedytacją.         

 Losy Jezusa wyglądałyby zupełnie inaczej, gdyby cudu zamiany wody w wino dokonał nie u ubogich 

ludzi w Kanie Galilejskiej, lecz na dworze Heroda, a zamiast wskrzeszenia syna wdowy z Naim przywrócił do 

życia kogoś z bliskich Kajfasza. Oni złym okiem patrzyli na to, że On jest dobry. 

Chrześcijanin wędrujący za Mistrzem z Nazaretu nie może się dziwić niechęci do niego, często nawet ludzi 

bliskich, z tego powodu, że jest dobry. Dobroć to trudna sztuka. Pomagając jednym, innym się narażamy. Nie 

uniknął tego Chrystus i nie uniknie żaden Jego uczeń. Stąd też w czynieniu dobra nie należy się kierować 

względami ludzkimi, lecz zawsze pragnieniem pełnienia woli Bożej. Dobrze należy czynić tam, gdzie Bóg tego 

oczekuje i tak, jak On tego pragnie.             

Polecane  strony  internetowe:
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           DWUDZIESTA PIĄTA NIEDZIELA ROKU LITURGICZNEGO Rok A 

Niedziela,24.9.2017 Godz.  9.30 

Godz.11.00 

Godz.19.00 

za ś.p.Wacława, Zygmunta, Mieczysława i Józefa Ławińskich – int. siostry z rodz. 

- za dusze  ś.p. Zbigniewa  Skalskiego – int. kolegów  z  pracy. 

- za  dusze  ś.p. Pauline  Bianchi  w  1-szą  rocznicę  śmierci – int. syna z rodziną. 

Poniedziałek,25.9.17 Godz.  9.30 - za  dusze  ś.p. Ks Bogdana  Wera. 

Wtorek,  26.9. 2017 Godz. 9.30 - O  nawrócenie  dla  Krzysztofa  i  Wojciecha .   

Środa, 27.9.2017 Godz.19.00 - O  uzdrowienie  i  uwolnienie.  Modlitwa  o  uzdrowienie  ( po  Mszy św.)    

Czwartek,28.9.2017 Godz. 9.30 za dusze ś.p.Haliny i Alfonsa Gawin w rocznicę  śmierci– int. rodziny Guzińskich.        

Piątek, 29.9. 2017  

Godz.15.00 

- ŚWIĘTO  ARCHANIOŁÓW  MICHAŁA,  GABRIELA  i  RAFAŁA 

za ś.p.Michała Śliwy–int. córki.  KORONKA  do  MIŁOSIERDZIA BOŻEGO. 

Sobota, 30.9. 2017 

Św. Hieronima  

Godz. 9.30 

Godz.19.00 

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

 O błog Boże,opiekę M.Bożej i zgodę dla Małgorzaty i Leszka z ok.5-ej rocz.ślubu 

Niedziela,1.10.2017  

Godz. 9.30 

Godz.11.00 

Godz.18.00 

Godz.19.00 

DWUDZIESTA SZÓSTA NIEDZIELA ROKU LITURGICZNEGO Rok A 

- za  dusze  ś.p. babci  Genowefy  Pilarskiej  -  int. wnuczek  z  rodzinami.     

- za dusze  ś.p. Bolesława  i  Andrzeja  Janus  -  int. rodziny. 

- ADORACJA  NAJŚWIETSZEGO  SAKRAMENTU.  

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

Poniedziałek, 2.10.17 Godz. 9.30 - za  dusze  ś.p. Ks Bogdana  Wera. 

Wtorek, 3.10.2017 Godz. 9.30 - za  dusze  ś.p. Zbigniewa  Bacha  -  int. syna. 

Środa, 4.10. 2017 Godz.19.00 - Intencja  wolna.  NABOŻEŃSTWO  RÓŻAŃCOWE.      

Czwartek, 5.10.2017 Godz. 9.30 - Intencja  wolna. 

Piątek, 6.10. 2017  

Godz.15.00 

 

Godz.19.00 

- PIERWSZY  PIĄTEK  miesiąca  PAŹDZIERNIKA 

- Intencja  wolna.    KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO.  

- SPOWIEDŹ  ŚWIĘTA  z  okazji  Pierwszego  miesiąca. 

- Intencja  wolna. 

Sobota, 7.10. 2017 

Matki  Bożej 

Różańcowej 

Godz. 9.30 

 

Godz.19.00 

- Intencja  wolna.     NABOŻEŃSTWO  RÓŻAŃCOWE. 

  ADORACJA  NAJŚW.  SAKRAMENTU.  SPOWIEDŹ  ŚW.  

- Intencja  wolna. 

Niedziela, 8.10.2017  DWUDZIESTA ÓSMA NIEDZIELA ROKU LITURGICZNEGO – Rok A 

  OGŁOSZENIA    PARAFIALNE: 

CHRZEST ŚW.:W naszej parafii Sakrament Chrztu św. otrzymał ETHAN  LIAM  LESZEK WIŚNIEWSKI  

16 września 2017 r. Nowo ochrzczonemu dziecku i jego rodzicom życzymy błog. i opieki  Bożej. 

WIZYTACJA  KS. BISKUPA  PETER  DOYLE  w  niedzielę  29  października  2017 r. 

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

1. Dzisiaj w niedziele 24 września (g.19.00)  i  w każdą  niedzielę  października o godz.19.00 (po Mszy św)     

odbędzie się Katecheza i  liturgiczne  przygotowanie  dla kandydatów do Sakramentu Bierzmowania.     

2. W  najbliższą niedzielę – 1 października  na  Mszy św.  godz.11.00  rozpocznie  się  przygotowanie  

dzieci  do  Pierwszej  Komunii  Świętej.  Bezpośrednio  po  Mszy  św.  odbędzie  się  Zebranie  dla  

rodziców  tych  dzieci  dla omówienia  szczegółow  dotyczących  Pierwszej  Komunii  Świętej  w 2018 r. 

3. W sobotę  30 września od  godz. 11.00  do 16.30   w  parafii  angielskiej  Christ  the  King  w  Bedford 

            odbędą  się  Rekolekcje  o  Miłosierdziu  Bożym  prowadzone  przez  polskich  księży Marianów.   

4. Pielgrzymka  Polaków  do  Walsingham  - Narodowego  Sanktuarium  Anglii  -  „Angielski  Nazaret” 

           odbędzie się  14 października.  Planowany  jest  wyjazd  z  naszej  parafii.  Koszt  przejazdu – Ł10 

5. W sobotę 28 października  w  POSKu w Londynie  odbędzie się  Musical „Życie  Maryi” Bilety  w cenie Ł 5 

6. Na  zebraniu  Rady  Duszpasterskiej  naszej  parafii podjęto  decyzję  o  przekazaniu  ofiar  zebranych  

    z  Jałmużny  Postnej (Ł245.08)  i  z  ofiar  zebranych  przy  żłóbku  w  okresie  Bożego  Narodzenia   

    ( Ł179.68)  na  wsparcie  finansowe  dla  starszej  rodziny Sarkis  Kolanjian i Marii  Esmerian w Aleppo  

    w  Syrii  i  dalsze  wspieranie  tej  rodziny  przez  dobrowolne   datki  z  naszej  parafii  w  Bedford. 

7.Pani  katechetka  Zofia  Pawlik  przygotowująca  dzieci  do  Pierwszej Komunii  Św. w 2016/17 r. przekazała 

   sumę  Ł 1030  zebraną  z  katechezy  dzieci  w naszym  kościele:  w  połowie  na  kwiaty  dla  kościoła  

   i  potrzebne  reperacje  -  konieczne  naprawy  w  naszym  kościele.  Serdeczne  „Bóg  zapłać”. 

POGRZEB: W poniedziałek  7 sierpnia 2017 r. zmarła  ś.p. MARIA  LEER  lat 88.  Pogrzeb  odbył  się w 

Bedford  Crematorium  w  piątek 22 września 2017 r  o  godz.9.15 Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie… 



 

 

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

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

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

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

11. 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. 

12. Są  także  formularze  do  zamawiania  Intencji  mszalnych. 

 

13. 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. 

14.   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.     

 

15. 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.   

 

16. 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.    

 

17. 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.  

 

18. 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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