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                                                                    Adwentowe lektury 

Chrześcijanin chcąc wytrwać na ewangelicznej drodze musi ustawicznie doskonalić swoją czujność. Jest to 

droga ciągłych niespodzianek. Spotykają się bowiem na niej dwa odmienne światy: Boży i księcia ciemności. 

Spotkanie z nimi wymaga wielkiej czujności. Stąd Chrystusowe wezwanie: „Czuwajcie!”. 

Łaska działa zawsze zaskakująco. To interwencja Boga, której formy nigdy nie można przewidzieć. Raz 

przychodzi w drugim człowieku, innym razem ukryta jest w słowie pisanym; trafia w nasze serca przez 

wydarzenia i natchnieniem oświeca umysły; pojawia się w blaskach wschodzącego słońca i spada razem 

z błyskiem piorunu. Trzeba być ustawicznie nastawionym na odbiór Bożych znaków i słuchanie Jego 

tajemniczej mowy. Jak radiotelegrafista nie może zasnąć, lecz musi uważać na każdy sygnał dochodzący 

z aparatów nadawczych, tak człowiek wędrujący ewangeliczną drogą musi być otwarty na odbiór każdego 

znaku pochodzącego od Boga. Ewangeliczna droga to wielka i pasjonująca przygoda, to spotkanie z żywym 

Bogiem. Niewielu katolików odkrywa jej piękno i czar. Sprowadziliśmy religię do kilku praktyk religijnych, co 

w rezultacie staje się balastem przysłaniającym Boga. Czas odmawiania pacierza i pobytu w kościele staje się 

niewygodnym obowiązkiem, a nie przygodą pełną napięcia, życia, niespodzianki. Jest to owoc zlekceważenia 

wezwania Chrystusa: „Czuwajcie!”. Do śpiących, roztargnionych, leniwych głos Boga nie dotrze. Oni 

spotkania z Nim nie przeżyją.   Ci, którzy chcą odkryć w religii żywe napięcie, jakie istnieje w spotkaniu 

z Bożym światem, winni przeczytać, dostępną w języku polskim, niewielką książeczkę Carlo Carretto 

„Szukałem i znalazłem” . Autor dzieli się w niej swymi przeżyciami na drodze poszukiwania i odnalezienia 

Boga żywego. Mówi o swoim czuwaniu w ewangelicznym znaczeniu tego słowa. Jest to wymowny znak, że 

i we współczesnych czasach są ludzie traktujący na serio Chrystusowe wezwanie: „Czuwajcie!”, a zarazem 

dowód na to, że czuwającym objawia się Bóg. 

Ewangeliczne czuwanie nie jest jednak wyłącznie wyczekiwaniem na interwencję Boga. Na Chrystusowej 

drodze człowiek może zostać zaatakowany przez zło. Dysponuje ono nie tylko ogromną, wprost przerażającą 

siłą, ale również niezwykle wyrafinowanymi metodami. Trzeba wielkiej bystrości umysłu, by rozpoznać 

wszystkie jego przynęty, na które chce zwabić człowieka i sprowadzić go z ewangelicznej drogi, oraz dużo 

roztropności, by nie wpaść w zastawione przez nie sidła. Jeden moment nieuwagi może się skończyć 

tragicznie. Świadczy o tym dramat apostołów z Getsemani, którzy zlekceważyli wezwanie Mistrza i zamiast 

czuwać, posnęli. Uderzenie przyszło wtedy, gdy byli zupełnie nie przygotowani. W jednym momencie ponieśli 

klęskę.   Ci, którzy chcą na nowo przemyśleć metody działania zła we współczesnym świecie, winni przeczytać 

w ramach adwentowej lektury niewielką książeczkę Andre Frossarda „36 dowodów na istnienie diabła” . 

Francuski konwertyta nadał jej ciekawą formę. Jest to zbiór listów, jakie pisze diabeł do dziennikarzy. 

Przypomina w tym inną znaną pozycję wydaną w języku polskim przed kilku laty: C. St. Lewisa „Listy 

o moralności”, na którą składa się korespondencja starego diabła do młodego. Obie pozycje umożliwiają 

głębsze spojrzenie na zło istniejące w świecie i zagrożenie istnienia wielkich wartości, z jakimi należy się 

liczyć na co dzień. 

Adwent jest czasem czuwania. Chodzi o gotowość podjęcia intensywnej współpracy z łaską Bożą i odparcia 

każdego ataku zła. To nie przypadek, że Chrystus na początku Adwentu zaledwie w sześciu zdaniach aż trzy 

razy woła: „Czuwajcie!”. 
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                          PIERWSZA  NIEDZIELA  ADWENTU      ROK  B 

Niedziela,3.12.2017 Godz.  9.30 

Godz.11.00 

Godz.18.00 

Godz.19.00 

- za dusze  ś.p. rodziców  Edwarda  i  Zofii  Kleczkowskich  -  int. syna z rodziną. 

- za ś.p.Adama Zdanowskiego w 9-tą rocz. śmierci – int. żony i córek z rodzinami. 

- ADORACJA  NAJŚWIETSZEGO  SAKRAMENTU. 

W int.braci i sióstr o złych skłonnościach z prośbą o łaskę nawrócenia i przemiany 

Poniedziałek,4.12.17 Godz.  9.30 - Intencja   wolna. 

Wtorek,  5.12.2017 Godz. 9.30 - O błogosławieństwo Boże dla Jakuba z okazji  urodzin  -  int. żony. 

Środa, 6.12.2017 Godz.19.00 - O błog. Boże i opiekę Matki Bożej dla Feliksa z ok. 5-tych urodzin – int. babci. 

Czwartek,7.12.2017 Godz. 9.30 - O  błog. Boże i dar  wiary  dla  Natalki  za  wst. św. Ambrożego  -  int. mamy. 

Piątek, 8.12. 2017  

Godz.15.00 

 

Godz.19.00 

       UROCZYSTOŚĆ  NIEPOKALANEGO  POCZĘCIA  N.M.P. 

- O  zdrowie  i  błog.  Boże  i  opiekę  Matki  Bożej  dla  Heleny  -  int. matki. 

                Koronka  do Miłosierdzia Bożego. 

-za dusze ś.p. Bogumiły Powroźnik w 2-gą rocz. śmierci - int.dzieci z wnuczkami  

Sobota, 9.12.2017 Godz. 9.30. 

Godz.10.00 

Godz.19.00 

- O  zdrowie i błog.Boże i opiekę Matki Bożej dla  Leokadii  Romanowskiej. 

- ADORACJA  NAJŚWIETSZEGO  SAKRAMENTU.  SPOWIEDŹ  SWIĘTA. 

- Intencja   wolna.   

Niedziela,10.12.2017  

Godz. 9.30 

Godz.11.00 

Godz.19.00 

                 DRUGA  NIEDZIELA  ADWENTU    ROK  B 

- W  intencji  dziękczynnej,  przebłagalnej  i  zadośćuczynnej  -  int. Parafian. 

- za  dusze  ś.p. Edwarda  Zylaka  -  int. córek. 

- za dusze  ś.p. zmarłych z  rodziny Kopytów,Pszczołów i Lizaków – int.P. Rafała.  

Poniedziałek, 11.12.17 Godz. 9.30 - Intencja  wolna. 

Wtorek, 12.12.2017 Godz. 9.30 - Intencja  wolna. 

Środa, 13.12.2017 Godz.19.00 - Intencja  wolna.                             

Czwartek,14.12.2017 Godz.10.45 - Msza  św. żałobna  i  Pogrzeb  św. Marii  Krystyny  Bortkiewicz. 

Piątek,  15.12.2017 Godz.15.00 - Intencja  wolna.            KORONKA  DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO.    

Sobota, 16. 12. 2017 Godz. 9.30 

Godz.10.00 

Godz.17.00 

Godz.19.00 

- Intencja  wolna. 

  ADORACJA  NAJŚWIĘTSZEGO  SAKRAMENTU.     

- SPOWIEDŹ  ŚWIĘTA  ADWENTOWA. 

- Intencja  wolna.   

Niedziela, 17.12.2017                    TRZECIA   NIEDZIELA    ADWENTU.       Rok B. 

  OGŁOSZENIA    PARAFIALNE: 

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

ELIZA  DASZKIEWICZ  i  JULIA  KINGA  SKRZYPACZ w  sobotę  2  grudnia  2017 r. 

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

1. Dzisiaj  w  niedzielę  3  grudnia  i  10  grudnia  po  Mszy  św  wieczornej  (godz.19.00)   zakończenie  Kursu  

Przedmałżeńskiego  Poradnią  Rodzinną. 

2. Od  najbliższej  niedzieli  10  grudnia  na  Mszy  św.  wieczornej  o  godz.19.00  rozpoczyna  się  przygotowanie  

kandydatów  do  SAKRAMENTU  BIERZMOWANIA,  które  odbędzie  się  w  październiku  2018 r.  

Przygotowanie to będzie trwało tylko jeden rok-stąd też spotkania odbywać się będą każdej niedzieli na Mszy św  

3. Przygotowanie  dzieci  do  Pierwszej  Komunii  św. w  Bedford  odbywa  się  w  każdą  niedzielę  na  Mszy  św  

o  godz.11.00. Przygotowuje się w tym roku 94 dzieci.  Katecheza dla dzieci w każdą niedzielę po Mszy  świętej.   

4. Są jeszcze do nabycia  kartki świąteczne na Boże Narodzenie: 10 kartek z kopertami i opłatkiem w cenie  Ł 2.50. 

5. Są  również  do  nabycia  kalendarze  ścienne  na  2018 rok  w  cenie  Ł1.50  oraz w  cenie  Ł2.00  i  Ł 2.50. 

6. Od  tej  niedzieli  są  również  do  nabycia  Opłatki (poświęcone) na  stół  wigilijny – za  wolne  datki. 

7. Od  tej  niedzieli  są  już   także  do  nabycia  świece  CARITAS  w  cenie  Ł1.50  na  cele  charytatywne. 

8. Są  również  do  pobrania  formularze  zgłoszeniowe  na  Kolędę  Parafialną.   

9. W  czwartek  7  grudnia  o  godz. 19.00  odbędzie  się  Zebranie  Rady  Duszpasterskiej  naszej  parafii. 

10. W  sobotę 16 grudnia  od godz.17.00  do  godz.19.00  odbędzie  się  SPOWIEDŹ  ADWENTOWA. 

11. POGRZEB:  W  piątek  10 listopada  2017 r. w  Nursing  Home  w  Norfolk  zmarła  ś.p. MARIA  

KRYSTYNA  BORTKIEWICZ (lat 80).  Msza  św.  żałobna  i  Pogrzeb  odbędzie  się  w  naszym  kościele  

w  Bedford w  czwartek  14 grudnia  o  godz. 10.45  a  następnie  odprowadzenie  do  Bedford  Crematorium.                                        

WIECZNY  ODPOCZYNEK  RACZ  JEJ  DAC  PANIE… 



12. W  związku ze  zbliżającymi  się  świętami  Bożego  Narodzenia  odbędzie  się  tradycyjna  KOLĘDA  

PARAFIALNA,  czyli  wizyty  duszpasterskie  w  domach  Parafian.  Są  już  do  pobrania  formularze  

zgłoszeniowe  na  Kolędę.  W  pierwszym  rzędzie  będę  odwiedzał  te  osoby – rodziny,  które  zgłoszą  się  

na  Kolędę,  a  w  drugiej  kolejności  będę  odwiedzał  te  osoby – rodziny,  które  nie  wypełniły  tych  

formularzy  zgłoszeniowych  na  Kolędę. 

 

 

13. 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.   

14. 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. 

15.  Są  także  formularze  do  zamawiania  Intencji  mszalnych. 

 

16. Obecnie  do  naszej  parafii  w Bedford  jest  zapisanych  3875  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. 

 

STRONA INTERNETOWA NASZEJ PARAFII w BEDFORD: ppb.org.uk oraz parafiabedford.uk 

Polecane  strony  internetowe:  https://www.youtube.com/watch?v=jCpPxa36Ltg 

List potępionej z piekła... - YouTube.URL  
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