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                                                        Wizja  śmierci. 
Parę dni później, kiedy odmawiałam koronkę do Bożego Miłosierdzia, usłyszałam głos Jezusa: 

Zwróć uwagę na to, co będziesz widzieć. Nie lękaj się, konieczne jest bowiem, abyś to zobaczyła. 
Ujrzałam salę szpitalną, w której znajdował się mężczyzna w wieku około 50-65 lat (nie mogłam 

dokładniej określić wieku ze względu na jego chorobę i zmizerowanie). Przy konającym czuwało 

kilka osób, część z nich płakała. Wszyscy byli świadomi, że mężczyzna umiera. Jego ciało było 

wykrzywione z bólu, zaś z jego ust wydobywał się rozpaczliwy krzyk buntu przeciw nadchodzącej 

śmierci. Wołał ze złością, trzęsąc się cały: Dlaczego umieram...?! Jak Bóg mógł dopuścić do mojej 

śmierci...?! Zróbcie coś... Ja nie chcę umierać! Widać było jego walkę, cierpienie, brak pokoju. 

Uderzyło mnie, że ludzie, którzy byli przy nim, nie przyczynili się w żaden sposób do tego, by 

uspokoić jego duszę. Nikt się nie modlił.  Na zewnątrz korytarza znajdowało się patio, na którym 

stali ludzie i rozmawiali, śmiali się, niektórzy pili i palili papierosy. Byli oni całkowicie nieświa-

domi wyjątkowego momentu, jaki niedaleko nich przeżywał mężczyzna pełen niepokoju. Dla nich 

było to zwykłe spotkanie towarzyskie. 

Potem zobaczyłam nadchodzącą siostrę zakonną, która, jak mi wyjaśnił Jezus, została posłana przez 

Jego Matkę. Zobaczyłam także Maryję, jak patrzy na tę scenę z odległości. Jej ręce złożone były do 

modlitwy, zaś z oczu płynęły łzy. Obok umierającego znajdował się jego Anioł Stróż z bardzo 

smutnym wyrazem twarzy. Jedną ręką zakrywał swoje oblicze, a drugą trzymał chorego. Potem 

anioł wstał i rękoma próbował odstraszyć złe duchy, które w wielkiej liczbie zbliżały się do 

mężczyzny. Miały one głowy rogaczy, niedźwiedzi i koni, zaś ich ciała były strasznie powykręcane. 

Zakonnica weszła do sali, w której znajdował się umierający mężczyzna, stanęła przy jego łóżku i 

chwyciła chorego za rękę. Chciała dać mu święty obrazek, tłumacząc coś. Mężczyzna jednak 

podniósł swoje ręce w geście odmowy. Siostra jeszcze raz nalegała i próbowała wręczyć mu 

obrazek, lecz wzburzony umierający resztą sił, jakie jeszcze posiadał, okazał, że odrzuca jej pomoc. 

Zakonnica opuściła salę bardzo smutna. Na korytarzu zaczęła modlić się różańcem. Ludzie, którzy 

na nią patrzyli, naśmiewali się z niej i drwili. Nie zdawali sobie zupełnie sprawy z wagi, jaką ma 

modlitwa w tym wyjątkowym momencie. Siostra zaprosiła ich do modlitwy, ale ich oczy i wyraz 

twarzy wyrażały jednoznacznie, że nie zamierzają się do niej przyłączyć. 

Parę minut później mężczyzna zmarł. Zobaczyłam, że w momencie, kiedy jego dusza unosiła się 

nad ziemią, wszystkie złe duchy wskoczyły na nią, rozszarpując ją, jak dzikie zwierzęta, wilki, psy, 

wydzierające sobie zdobycz. Nagle anioł stanął przed nimi i z podniesioną ręką rozkazał: 

Przestańcie! Pozwólcie mu iść. Najpierw musi stanąć przed tronem Bożym na sąd. 
Niektórzy ludzie zaczęli rozpaczliwie, wręcz histerycznie, płakać nad zmarłym. Zrozumiałam, jak 

wielka jest różnica między takim odejściem, a sytuacją, kiedy żegna się duszę odchodzącą w pokoju 

i pokładającą nadzieję w Bożym miłosierdziu. C.Rivas Misjonarka Eucharystycznego Serca Jezusa                                         

Polecana  Strona  Internetowa:     https://www.youtube.com/watch?v=jCpPxa36Ltg
List potępionej z piekła... - YouTube.URL
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           TRZYDZIESTA  PIERWSZA NIEDZIELA ROKU LITURGICZNEGO (A) 

Niedziela, 5.11.2017 Godz.  9.30 

Godz.10.15 

Godz.11.00 

Godz.18.00 

Godz.19.00 

- za  dusze  w  czyśćcu  cierpiące  - int. Parafian. 

- WYPOMINKI. 

- za  dusze  ś.p. zmarłych  wymienionych  w  tegorocznych  Wypominkach. 

- ADORACJA  NAJŚWIĘTSZEGO  SAKRAMENTU. 

- za  dusze  ś.p. zmarłych  wymienionych  w  tegorocznych  Wypominkach.  

Poniedziałek,6.11.17 Godz.  9.30 - za  wszystkie  dusze  w  czyśćcu  cierpiące – int. Parafian. 

Wtorek,  7.11.2017 Godz. 9.30 - za  wszystkie  dusze  w  czyśćcu  cierpiące – int. Parafian. 

Środa, 8.11.2017 Godz.19.00 - za  wszystkie  dusze  w  czyśćcu  cierpiące – int. Parafian. 

Czwartek, 9.11.2017 Godz. 9.30 -za ś.p.męża Bronisława i jego rodziców Wiktorii i Tomasza–int. rodziny Szyszko. 

Piątek, 10.11. 2017 Godz.15.00 - O  błogosławieństwo Boże  i  opiekę  Matki Bożej dla  Benedykta  z  okazji  

  8-ych  urodzin  -  int. babci.  Koronka  do Miłosierdzia Bożego. 

Sobota, 11.11.2017 Godz. 9.30 

Godz.10.00 

Godz.19.00 

- za  dusze  ś.p. Haliny  Trice  -  int. matki.  

- ADORACJA  NAJŚWIĘTSZEGO  SAKRAMENTU.  SPOWIEDŹ  ŚW. 

-za ś.p. Bogdana Żuchowskiego i Jana Żuchowskiego–int. rodziny Żuchowskich.   

Niedziela,12.11.2017  

Godz. 9.30 

Godz.11.00 

Godz.19.00 

TRZYDZIESTA DRUGA  NIEDZIELA ROKU  LITURGICZNEGO Rok A 

W int. ofiar głodu, wojen i przemocy z prośbą o potrzebne łaski – int.Parafian. 

W int dziękczynno-błagalnej dla męża Krzysztofa z ok.urodzin–int.żony z dziećmi 

- za  dusze  ś.p. Artura  Marszałek  w  2-gą  rocznicę  śmierci  -  int. siostry.  

Poniedziałek, 13.11. Godz. 9.30 - za  dusze  ś.p. Eve  Ludlam  -  int. Pani  Ewy  Allan. 

Wtorek, 14.11.2017 Godz. 9.30 zadusze ś.p.Wasyla Sverdelean,Feliksa Romanowskiego,Edmunda  Markowskiego 

i zmarłych Polaków  na  ziemi  Angielskiej  - int. Jadwigi  i  Jerzego z Polski. 

Środa, 15.11.2017 Godz.19.00 - za  dusze  ś.p. Krystyny  Skrzypek  -  int. wnuczki.                             

Czwartek,16.11.2017 Godz. 9.30 - za  dusze  ś.p. Marii  i  Czesława  Mikołajewskich  -  int. córki. 

Piątek,  17.11.2017 Godz.15.00 - za  dusze ś.p. Augustin  Davo  w  3-cią  rocznicę  śmierci  -  int. syna  z  rodziną.  

              KORONKA  DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO.  

Sobota, 18.11.2017 Godz. 9.30 

Godz.10.00 

Godz.19.00 

- za  dusze  ś.p. Haliny  Trice  -  int. matki. 

  ADORACJA  NAJŚWIĘTSZEGO  SAKRAMENTU.    SPOWIEDŹ  ŚW.                            

- za dusze ś.p. Bronisława Guzińskiego  i  rodziców Heleny i Józefa - int.rodziny.   

Niedziela,19.11.2017  TRZYDZIESTA TRZECIA NIEDZIELA ROKU LITURGICZNEGO.Rok A 

  OGŁOSZENIA    PARAFIALNE: 

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

KAJUS  TAMULEVICIUS  i  ANNA  TAMULEVICIUS  w  sobotę  28  października  2017 r. 

NATHAN  MICHAŁ  GRĘBOWIEC  i  ALICJA  MARIA  ANDRAKA  w  sobotę  4 listopada  2017 r. 

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

1. PODZIĘKOWANIE   KS. BISKUPA  PETER  DOYLE  z  Northampton  z okazji  Sakramentu  Bierzmowania  

w  naszej  parafii  w  Bedford   w  niedzielę  29  października  2017 r.   

2. ZADUSZKI  na  cmentarzach  w  Bedford  odbędą  się  dzisiaj  w  niedzielę  5 listopada  na  cmentarzu  przy  

Norse Rd  o  godz.14.00  i  na  cmentarzu  przy  Foster  Hill  Rd  o  godz.15.00. 

3. WYPOMINKI - polecając  naszych  zmarłych  odmawiać  będziemy  o  godz.10.15  i wieczorem  o  godz.19.00. 

4. Dzisiaj  po  Mszy  św  wieczornej  (godz.19.00)  rozpoczyna  się  KURS  PRZEDMAŁŻEŃSKI  oraz  w  kolejne  

niedziele  5,  12  i  19  listopada  po  Mszy  świętej  wieczornej  (godz. 19.00). 

5. Po  Mszy  świętej  są  do  nabycia:  „Gość Niedzielny” i  „Mały  Gość  Niedzielny”  w cenie Ł1.50  oraz   

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

6. Przez  cały  miesiąc  Listopad  będę  przyjmował  zgłoszenia  kandydatów  do  Sakramentu  Bierzmowania          

w  przyszłym  2018  roku.  Są  do  pobrania  formularze  zgłoszeniowe. 

7. Dzisiaj  po  Mszy  świętej  (godz.11.00)  odbędzie  się  zebranie  dla  rodziców  dzieci  Komunijnych. 

8. W  najbliższą  niedzielę  12 listopada  na  Mszy  świętej  wieczornej (godz.19.00)  będę  przekazywał  

zaświadczenia  i  krzyże  dla  osób  które  przyjęły  Sakrament  Bierzmowania z  rąk  Ks Biskupa  Peter  Doyle. 

9. 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.   

10. 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. 


