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Odrzucony kamień 

Powstawanie światopoglądu można porównać do budowy domu. Człowiek przez całe lata gromadzi różnoraki 

materiał. Dokonuje tego drogą systematycznej nauki w szkole i na studiach, drogą obserwacji świata i życia, 

a szczególnie drogą własnych doświadczeń. W pewnym momencie pragnie to wszystko ułożyć w jedną 

sensowną całość. Rozgląda się wówczas za planami domu. Chodzi o wizję życia opartą na określonej hierarchii 

wartości. Ten dom winien być piękny, obszerny, wygodny zarówno dla właściciela, jak i gości. Ideałem jest 

znalezienie takich planów, by w budowie tego domu można było wykorzystać całość zebranego materiału. Jeśli 

nic nie zostaje na placu budowy, jeśli wszystko zostało ułożone we właściwym miejscu, to znaczy, że 

światopogląd jest dobry. Rzecz jasna musi on być otwarty na możliwość rozbudowy i doskonalenia, bo życia 

nie da się zamknąć w żadne statyczne ramy. 

Do tej koncepcji życia, traktowanego jako wznoszenie budowli, nawiązuje Chrystus w rozmowie 

z przywódcami narodu wybranego, kiedy przytacza tekst psalmu 118: „Kamień odrzucony przez budujących, 

stał się głowicą węgła” (Mt 21, 42). W interpretacji Mistrza z Nazaretu tekst ten zyskuje jednoznaczną 

interpretację. Kamieniem tym jest sam Jezus Chrystus. 

Wśród różnorodnego materiału budowlanego, jaki człowiek gromadzi w celu budowy swego światopoglądu, 

znajduje się i Chrystus. Oryginalny Kamień. Najcenniejszy, jaki można spotkać na ziemi. Jego pochodzenie nie 

jest z tego świata. Różne też są próby wkomponowania Go w światopogląd. Jedni traktują Go jako klejnot 

i budują dla Niego pancerną kasę. Inni stawiają Go na najbardziej eksponowanym miejscu, by się Nim 

szczycić. Jeszcze inni budują dla Niego mały ołtarzyk, wychodząc z założenia, że w światopoglądzie 

religijnym winno być miejsce na małą kapliczkę. Są to jednak wszystko próby nieudane. Tego kamienia nie da 

się bowiem ustawić tam, gdzie człowiek chce. On ma tylko jedno miejsce. Jest kamieniem węgielnym, to 

znaczy decydującym o fundamencie całej budowli. 

Rozmowa Jezusa z przywódcami narodu wybranego odsłania ich decyzję. Ponieważ zrozumieli, że nie mogą 

Jezusa „ustawić” i wykorzystać tak, jak tego pragnęli, postanowili Go odrzucić. Do ich budowli nie pasował. 

Ocalając budowlę zdecydowali się na odrzucenie najcenniejszego kamienia, jaki znalazł się w ich rękach.  

Błąd przywódców narodu wybranego popełnia wielu ludzi. Nie jest łatwo położyć Chrystusa w fundamencie 

swego światopoglądu i życia. On bowiem natychmiast zaczyna decydować o koncepcji całej budowli. On jest 

nie tylko kamieniem węgielnym, ale i inżynierem nadzorującym wznoszenie budowli. On też organizuje dalsze 

zbieranie materiału. On decyduje o jego wykorzystaniu. On też posiada przygotowany z dokładnością do 

sekundy plan robót. Z chwilą uznania Jezusa za fundament życia rozpoczyna się wytężona praca, która trwa już 

do śmierci. Z Nim i w Nim powstaje niepowtarzalny dom życia o niezwykłym rozmachu. 

Święci to ludzie, którzy „kamień odrzucony przez budujących”, uczynili kamieniem węgielnym swego życia. 

Ponieważ jest to Boski kamień, nie należy się dziwić, że wzniesiona na nim budowla trwa wiecznie. 

Opowieść o Jezusie – Film biblijny dla dzieci i młodzieży _ Światło Pana - Rekolekcje video_mp3.htm
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Niedziela, 8.10.2017 Godz.  9.30 

Godz.11.00 

Godz.19.00 

- za  dusze ś.p. zmarłych z rodzin Orsi i Nadańskich – int. Pani Danuty Orsi. 

- W int. Darii z ok.23 urodzin z prośbą o błog.Boże i opiekę M.Bożej–int.rodziny 

- za dusze  ś.p. Nikoli Okraska, Ryszarda, brata Tadeusza, rodziców i dziadków.  

Poniedziałek,9.10.17 Godz.  9.30 za dusze ś.p.Janiny i Henryka, Janusza i Jerzego z prośbą o łaskę życia wiecznego. 

Wtorek,  10.10.2017 Godz. 9.30 - O błog.Boże i łaski dla Katarzyny i Michała Grzegorczyk z ok.8-ej rocz. ślubu. 

Środa, 11.10.2017 Godz.19.00 - Intencja  wolna.   NABOŻEŃSTWO  RÓŻAŃCOWE. 

Czwartek,12.10.2017 Godz. 9.30 - za dusze ś.p. zmarłych z rodziny Ziober – int. Anny  i  Rafała  Gancarz. 

Piątek, 13.10. 2017 

 

Godz.15.00 

 

- za  dusze  ś.p. Władysławy  Uszko  w  2-gą  rocznicę  śmierci  -  int. syna. 

  KORONKA   do  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO. 

Sobota, 14.10. 2017  Godz. 9.30 

 

Godz.19.00 

- O błog.Boże i dary Ducha Św. i opiekę M.Bożej dla Joshua z ok.22 urodzin. 

  NABOŻEŃSTWO  RÓŻAŃCOWE.         SPOWIEDŹ  ŚW.  
- O błog.Boże i opiekę  M.Bożej dla córki Amelii z ok.3-ich urodzin– int.rodziców 

Niedziela,15.10.2017  

Godz. 9.30 

Godz.11.00 

Godz.19.00 

DWUDZIESTA ÓSMA  NIEDZIELA ROKU LITURGICZNEGO Rok A 

-za ś.p.rodziców Józefy i Jana Stankiewiczów, Konstancji i Leona–int.P.J.Szyszko 

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

- za  dusze  ś.p. Kazimierza  Kwak  w 1-szą  rocznicę  śmierci  -  int. rodziny. 

Poniedziałek, 16.10.17 Godz. 9.30 - Intencja  wolna. 

Wtorek, 17.10.2017 Godz. 9.30 - O  zdrowie  i  błog.  Boże  i  opiekę  Matki  Bożej  dla  Leokadii  Romanowskiej. 

Środa, 18.10.2017 Godz.19.00 - Intencja  wolna.       NABOŻEŃSTWO  RÓŻAŃCOWE.                              

Czwartek,19.10.2017 Godz. 9.30 - Intencja  wolna. 

Piątek,  20.10.2017 Godz.15.00 - Intencja  wolna. KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO.   

Sobota, 21.10.2017 Godz. 9.30 

Godz.19.00 

- Intencja wolna. NABOŻEŃSTWO  RÓŻAŃCOWE.    SPOWIEDŹ  ŚW.                           

- O błog. Boże dla Pauliny i Bartosza Szklarczuk  z  okazji 5-ej rocznicy ślubu.   

Niedziela,22.10.2017  DWUDZIESTA DZIEWIĄTA NIEDZIELA ROKU LITURGICZNEGO. 

   

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

VICTORIA  AMELIA  KARAPENOV  i  LENA  SARA  OŁOWNIUK  w  sobotę  30 września 2017 r. 

FILIP  ORZECHOWSKI  w  sobotę  7 października  2017 r. 

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

OGŁOSZENIA    PARAFIALNE: 

1. Dzisiaj  i w każdą  następną  niedzielę  października  o  godz.19.00 ( po  Mszy św.) odbędzie  się  Przygotowanie  

Liturgiczne  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. 

3. W sobotę  14  września  odbędzie  się  Pielgrzymka  do  Walsingham. Organizujemy  autobus  z  naszej  parafii  

do  Walsingham.  Koszt  przejazdu  wynosi  Ł10. Zapisy przyjmuje  Pani Janina Wodecka. Wyjazd  sprzed  

naszego  kościoła  w  najbliższą  sobotę  14 września  o  godz. 8.30  

4. Od  najbliższej  niedzieli  będą  do  pobrania  formularze  na  tegoroczne  WYPOMINKI. 

5. W  dniach  5,  12  i  19  listopada  w  każdą  niedzielę  po  Mszy  świętej  wieczornej  o  godz. 19.00  odbędzie  

się  KURS  PRZEDMAŁŻEŃSKI. 

6. Dzisiaj  po  każdej  Mszy  św  odbędzie  się  dodatkowa  zbiórka  do  puszek  na  Fundację  św.Jana Pawła II. 

7. W  kruchcie  kościoła  jest  wywieszona  aktualna  Lista  osób,  które  wpłaciły  Składki  Parafialne  na  ten  rok.  

Serdeczne  „Bóg  zapłać”. Bardzo  proszę  o  pobieranie  formularzy  na  składki  parafialne  na  2017 rok. 

8. W czwartek  19 października  o  godz.19.00  odbędzie  się  Zebranie  Rady  Duszpasterskiej  naszej  parafii.  

Osoby  należące  do  Rady  Parafialnej  są  proszone  o  przybycie  na  to  zebranie. 

9. Po  Mszy  świętej  są  dobycia:  „Gość Niedzielny” i  „Mały  Gość  Niedzielny”  w cenie Ł1.50  oraz   „Tak  

Rodzinie”  i  „Anioł  Stróż”  w  cenie  Ł2. 

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

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. 



12.  Są  także  formularze  do  zamawiania  Intencji  mszalnych. 

13. Obecnie  do  naszej  parafii  w Bedford  jest  zapisanych  3780  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. 
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