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                             BOŻE  NARODZENIE                              
 

 

                                                            ŻYCZENIA  ŚWIĄTECZNE 

 

Bóg się rodzi, moc truchleje, 

Pan niebiosów obnażony, 

Ogień krzepnie, blask ciemnieje, 

Ma granice nieskończony. 

Wzgardzony okryty chwałą, 

Śmiertelny Król nad wiekami; 

A Słowo Ciałem się stało, 

i mieszkało między nami (…) 

F. Karpiński 1792  

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzę z całego serca, by Święta Rodzina była dla nas przykładem, by w 

naszych Rodzinach panowała zgoda i Miłość, byśmy pamiętali, za słowami św. Matki Teresy, że „ zawsze, 

ilekroć się uśmiechniesz do swojego brata i wyciągniesz do niego rękę jest Boże Narodzenie. Zawsze, kiedy 

milkniesz, by innych wysłuchać, zawsze, ilekroć dozwolisz, by Bóg pokochał innych poprzez ciebie, zawsze 

wtedy jest Boże Narodzenie.”  

Byśmy w każdy dzień pamiętali o cudzie Bożego Narodzenia zdobywając się na przebaczanie, przeprosiny, 

podziękę i umiejętność uśmiechania się do siebie nawzajem. Byśmy patrzyli na Bliźniego przede wszystkim 

sercem, a nie tylko przez pryzmat trudu dnia codziennego.  

Byśmy umieli dostrzec w Bliźnim drugiego człowieka stworzonego na podobieństwo Pana. Byśmy odnaleźli i w 

sobie łaskę Bożego Dzieciątka.  

Otoczmy myślami także naszych drogich Bliskich i znajomych, którzy z różnych przyczyn nie mogą być z nami 

w te święta, nie zapominajmy także i o tych, których już nie ma wśród nas. Niech w wieczór wigilijny myśli 

nasze pobiegną na spotkanie Wszystkich żyjących w naszych sercach i w naszej pamięci – otulmy ich kolędą. 

Łamiąc się opłatkiem dzielmy się naszą szczerą i nieograniczoną Miłością, ciepłą pamięcią, szeroką dobrocią, 

dogłębnym wybaczaniem i życzliwością bez miary.  

Oby duch świąt Bożego Narodzenia żył w naszych sercach do kolejnych Świąt, zaś na Nowy Rok, by Miłość, 

zdrowie, radość towarzyszyły nierozłącznie przez każdą chwilę A.D. 2018 – czego z całego serca życzę. 

                                                                                                               Ks Grzegorz  Aleksandrowicz 
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Niedziela,24.12.2017  

Godz.  9.30 

Godz.11.00 

Godz.19.00 

  CZWARTA  NIEDZIELA  ADWENTU    ROK  B 

W int.dziękcz. za otrzymane łaski w rodzinie Allan,Nash i Eaton - int.p.E.Allan 

- za  dusze ś.p. Tadeusza Lasoty - int. wnuka  Sebastiana                                                                         

- MSZY  ŚWIĘTEJ  NIE  BĘDZIE. 

Poniedziałek,25.12.2017  

Godz.24.00 

Godz. 9.30 

Godz.11.00 

Godz.19.00 

                                    BOŻE    NARODZENIE. 

-  ZA   PARAFIAN. 

-  W  intencji  parafian. 

-  W  intencji  parafian. 

-  W  intencji  parafian. 

Wtorek, 26.12.2017  

Godz.  9.30 

 

Godz.11.00 

Godz.19.00 

- UROCZYSTOŚĆ  ŚW. SZCZEPANA - drugi  dzień  świąt. 

- O łaskę Bożego Dzieciątka dla uczniów, rodziców, grona pedagogicznego,   

  woluntariuszy, zarządu i przyjaciół szkoły im. św.Jana Pawła II w Bedford.  

- O błog.Boże dla Teresy i Jerzego Piskrzyńskich z ok.45-ej rocznicy ślubu. 

- za  dusze ś.p. rodziców  Stanisławy i Zenona Skiba - int. syna z rodziną. 

Środa,   27.12.2017 Godz.  9.30 - za  dusze  ś.p. Edwarda i Mikołaja Kujawa - int. brata i syna Jurka. 

Czwartek,28.12.2017 Godz. 9.30  - za  dusze  ś.p. Anny  i  Tomasza  Nowak  -  int. córki z rodziną.     

Piątek,  29.12.2017 Godz.15.00 - O  błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dla Pani Ewy Allan. 

Sobota, 30.12.2017 

 

Godz. 9.30 

 

Godz.16.00 

Godz.19.00 

 - za  dusze  ś.p. Pawła  Ulanowskiego  w  rocznicę  śmierci. 

-ADORACJA  NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU. SPOWIEDŹ  ŚWIĘTA  

- Msza  św. i  Sakrament  Małżeństwa  Daniela Ołowniuk i Kamili Dąbrowskiej.  

- za  dusze  ś.p. Janusza  Galon  w 6-tą  rocznicę  śmierci - int. córki z rodziną. 

Niedziela,31.12.2017    UROCZYSTOŚĆ  ŚWIETEJ RODZINY JEZUSA, MARYI i JÓZEFA. 

              

      CH            CHRZEST  ŚW.:Sakrament  Chrztu  św  otrzymali: YASH  HARVE  LUCAS  STACHOWIAK,  SAHANA  

                      ELIZABETH  STACHOWIAK  i  SAGAR  RICHARD  STACHOWIAK  w  środę  20 grudnia 2017 r. 

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

                                                                                   OGŁOSZENIA   PARAFIALNE:   
1. Dzisiaj  o  północy  o  godz.24.00  odprawiona  będzie  tradycyjna  PASTERKA 

Jutro  świetujemy  BOŻE  NARODZENIE.  Msze  swięte  odprawiane  będą  o  godz.9.30,  11.00  i  19.00. 

We  wtorek 26 grudnia  drugi dzień  świąt - Uroczystość  św. Szczepana.  Msze św: o godz.9.30, 11.00  i  19.00. 

2. W okresie  wizyt  z okazji  Kolędy  nie  będzie  w  środy  Mszy  świetych  wieczorem,  tylko  rano  o  godz.9.30 

3. Jak  zwykle  zachęcam  do  zakupu  Gościa  Niedzielnego  na  okres  świąteczny  w  cenie  Ł2.00, jak  również  

    Małego  Gościa  Niedzielnego  w cenie  Ł 1.50  oraz  "Tak  rodzinie"  i  "Anioł Stróż" w cenie  ł 2.00  

4. Są  również  do  nabycia  kalendarze  ścienne  na  2018 rok  w  cenie  Ł1.50  oraz  w  cenie  Ł2.00.     

5. Od  dzisiejszej   niedzieli  są  także  do  nabycia  komplety  kolendowe  w  cenie  Ł5.00     

6. Są  jeszcze  do  nabycia  świece  CARITAS  w  cenie  Ł1.50  na  cele  charytatywne.  

7. OPŁATEK  PARAFIALNY  odbędzie  się  w  sobotę 20 stycznia o godz.15.30 w  naszym  kościele  i będzie  

połączony z występem zespołu "AMEN".Bilety w cenie Ł5 będą do nabycia przed koncertem Kolędowa fiesta. 

8. Po  świętch  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,  które  nie  wypełniły  tych  formularzy  zgłoszeniowych  na  Kolędę. 

Kolęda  rozpoczyna  się  w  tym  tygodniu  w  Kempston, Wixams, Great Denham i Marston Moretaine: 

Środa, 27 grudnia: Ciuro J.K, Maziarz P.I, Łaszkiewicz F, Budniak A.J, Zmysłowski G.M, Zmysłowski K, 

                                 Kaciniel A, Figurski J.M, Burdalski Ł.B, Drozd J. 

Czwartek, 28 grudnia: Szewera Sz.A, Staniszewski R.A, Zinkiewicz P, Góra P.A, Wdowczyk R.M,  

                                       Walczak M.M, Kalina M.I, Pachliński D.I, Wójcik M.E, Dankowski P.A, Pieczonka A. 

Piątek, 29 grudnia: Ceklovsky M.M, Sękowski R.M, Ziółkowski A.R, Minkowski Ł, Curyło P.E,  

                                  Page - Kęska S.A, Wylegała T, Dufaj M. 

Wizyty  z  okazji  Kolędy  odbywać  się  będą  od  poniedziałku  do piątku  oraz  w  niedziele  po  południu. 

Wizyt  każdego  dnia  nie  będzie  więcej  niż  10. Będę  chciał  odwiedzić  wszystkich  Parafian  (zapisanych  do  

naszej  parafii). Zdaję  sobie  sprawę  z  tego,  że  nie  odwiedzę  wszystkich,  ale  przynajmniej  co  drugi  rok. 

Są  zresztą  i  te  osoby,  które  nie  zapisały  sie  do  parafii  albo  po  zmianie  nowego  adresu  go nie  podały, 

dlatego  też  nie  będę  nikogo  namawiał  by  koniecznie  należał  do  naszej  polskiej  parafii  w  BEDFORD 



 


