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                                                           Lekarz przyjacielem chorych 

Mieszkańcy Kafarnaum nie dostrzegali w Chrystusie ani „Umiłowanego Syna Bożego”, ani „Świętego 

Bożego”, lecz genialnego lekarza. Przynosili zatem do Niego wszystkich chorych, a On ich uzdrawiał. Jezus 

miał władzę nad wszelką niemocą i żadna choroba nigdy nie była ani nie jest dla Niego problemem. Uzdrawiał, 

ale nie chciał, by ludzie potraktowali Go wyłącznie jako lekarza. Nie przyszedł na ziemię, by leczyć choroby, 

lecz by prawdziwie uszczęśliwić człowieka. 

Zdrowie jest ważnym elementem szczęścia doczesnego, ale wcale nie najważniejszym. Jest wielu ludzi 

zdrowych o pięknym ciele, a zarazem rozpaczliwie nieszczęśliwych. I odwrotnie są ludzie kalecy, cierpiący 

a równocześnie autentycznie szczęśliwi. Nie można zatem szczęścia budować na zdrowiu, bo ono nie jest jego 

fundamentem. 

Drugi aspekt jest jeszcze ważniejszy. Z tego, że ktoś jest zdrowy, wcale nie wynika, że jest człowiekiem 

dobrym. Zdrowie nie ma żadnego związku z dobrocią ludzkiego serca. Można spotkać ludzi kalekich 

o kryształowym sercu i okazy tryskające zdrowiem o sercu tyrana. Ewangelie nawet nie wspominają o dalszych 

losach cudownie uzdrowionych przez Jezusa. Z tego, że wrócili do zdrowia, wcale nie wynika, że stali się lepsi. 

Przykład dziesięciu trędowatych, z których tylko jeden przyszedł podziękować Chrystusowi za uzdrowienie, 

mówi aż nazbyt jasno, że zdrowie nie wpływa na to, by serce stało się lepsze. Szczęście zaś człowieka 

związane jest ściśle z dobrocią jego serca. 

W tej sytuacji Chrystus dysponując władzą leczenia wszelkich chorób, rzadko z niej korzystał. Zgodził się 

natomiast na przyjęcie cierpienia, by mógł być przyjacielem wszystkich cierpiących. Mając bowiem na uwadze 

serce człowieka, postanowił ubogacić je swoją przyjaźnią. Szczęśliwe serce potrafi udźwignąć ciężar cierpienia 

czy kalectwa. 

Upływają wieki. Kościół prowadzi dalej zbawczą misję Jezusa. Rzadko pojawiają się charyzmatycy, 

wyposażeni w dar uzdrawiania chorych. Dziś Chrystus równie skąpo szafuje tym charyzmatem, jak w czasie 

swego publicznego działania. Ciągle natomiast ofiaruje cierpiącym swoją przyjaźń. 

Jak długo człowiek wyżej ceni zdrowie niż przyjaźń, tak długo nie rozumie podejścia Chrystusa. W ludzkim 

rozumieniu jeśli dobry przyjaciel może uzdrowić, a nie uzdrawia, nie jest przyjacielem. Gdy jednak uwzględnia 

się autentyczną troskę o duchowe dobro chorego, rzecz staje się zrozumiała. Kto odkrył w Chrystusie 

przyjaciela, widzi w Nim doskonałego lekarza, który przede wszystkim leczy i ubogaca ducha, zostawiając 

jakby na drugim planie dolegliwości ciała. 

Czyni to właśnie w trosce o ducha. „Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają”. Gdyby 

uzdrowił ciało, pacjent by Go nie potrzebował, kuracja serca by się skończyła, a razem z nią perspektywa 

osiągnięcia pełni szczęścia. 

Cierpienie, choroby, kalectwo zostały przez Chrystusa potraktowane jako istotny element dorastania do 

zbawienia. Są one miejscem najbliższego spotkania człowieka z Boskim lekarzem. W cierpieniu Bóg 

nawiązuje przyjaźń z człowiekiem, która staje się skarbem tysiące razy większym niż zdrowie. Jest to przyjaźń 

podnosząca chorego na zupełnie nowy poziom życia, dając mu udział w szczęściu samego Boga.                                               
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Niedziela, 4.2.2018  

Godz.  9.30 

Godz.11.00 

Godz.18.00 

Godz.19.00 

  PIĄTA  NIEDZIELA  ZWYKŁA  ROKU  LITURGICZNEGO  Rok B 

- za  dusze  ś.p. Grzegorza  Wolff  -  int. rodziny  Szczebak. 

- za  dusze  ś.p. Grzegorza  Wolff  -  int. żony  z  dziećmi.  

- ADORACJA   NAJŚWIETSZEGO   SAKRAMENTU. 

- za  dusze  ś.p. Ewy  Rożek  w  pierwszą  rocznicę  śmierci  -  int. rodziny. 

Poniedziałek,5.2.2018 Godz.  9.30 - Intencja  wolna. 

Wtorek, 6. 2. 2018 Godz.  9.30 - Intencja  wolna.  

Środa,  7. 2. 2018 Godz.  9.30 - Intencja  wolna. 

Czwartek, 8.2.2018 Godz. 9.30 - Intencja  wolna.     

Piątek,  9.2.2018 Godz.15.00 - Intencja  wolna.       KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO. 

Sobota, 10.2.2018 

 

Godz. 9.30 

Godz.10.00 

Godz.19.00 

- Intencja  wolna.  

- ADORACJA  NAJŚWIĘTSZEGO  SAKRAMENTU.   SPOWIEDŹ  ŚW. 

- za  dusze  ś.p. Grzegorza  Wolff  -  int. pracowników  Hiltona. 

Niedziela,11.2.2018    SZÓSTA  NIEDZIELA  ZWYKŁA  ROKU  LITURGICZNEGO  Rok B 

              

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

                                FILIP  GÓRNICKI  w  sobotę  3 lutego  2018 r. 

Nowo  ochrzczonemu  dziecku   i  jego  rodzicom  życzymy  błogosławieństwa  i  opieki  Bożej. 

                                                                       OGŁOSZENIA   PARAFIALNE:   
1. Po  Mszy  świętej  jak  zwykle  jest  do  nabycia  „Gość Niedzielny”  i  „Mały Gość Niedzielny” w cenie  Ł1.50 

Jest  już  także  do  nabycia  miesięcznik  „Tak  Rodzinie”  i  „Anioł  Stróż”  w  cenie  Ł2.00   

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

3. Katecheza  dla   kandydatów   do  Sakramentu  Bierzmowania odbywa  się  w  każdą  niedzielę  o  godz.19.00 

4. Zebranie  Rady  Duszpasterskiej  naszej  parafii  odbędzie  się  w  czwartek  15 lutego  o godz.19.00    

5. KURS  WIEDZY  RELIGIJNEJ  pt. „Pastoralny  wymiar  Sakramentu  Bierzmowania”  odbędzie  się   

   w  sobotę  24 lutego  o  godz. 10.00  w  Laxton  Hall. 

6. Po  świętach  Bożego  Narodzenia  rozpoczęła  się  tradycyjna  KOLĘDA  PARAFIALNA,  czyli  wizyty 

    duszpasterskie  w  domach  Parafian.  Są  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. 

    Wizyt  każdego  dnia  nie  będzie  więcej  niż  10. Kolęda  odbywa  się  w  tygodniu  od  godz.16.00   

    do  godz.21.00,  a  w  niedziele  od  godz.14.00  do  godz.18.30 

    Kolęda  w tym  tygodniu będzie w Bedford – London  Rd  i  Elstow  Rd.:  

Poniedziałek 5 lutego: Fortulański D, Motybel C.B, Skwarna J.J, Wawrzynowski J.M, Skrobisz P, Czumaj G.A, 

                                      Szczebak W.K, Prokop M.M, Wiecki M.K, Liniewska A, Sokołowski M.M.  

Wtorek 6 lutego: Jagiełło A.M, Jeznach R.B, Kowalski T.M, Chrzczonowska S, Bogdańska B, Mika A.A, 

                              Polkoszek N, Abram K, Wieczorek R.A, Brogowski P.E, Czop J.A.  

Środa 7 lutego: Ożga M.K, Wielbłąd M.E, Rządkowski R.J, Garsztka Ł.A, Ziętek J.A, Szydłowski T.I, 

                           Zdancewicz M.A, Panocha P.B, Majtyka A, Oleksy M.W.   

Czwartek,8 lutego:Sverdelean J,Pomana A.A, Grabowski A.A, Podurgiel T.M, Szczebak M.P,Stefanowski A.A, 

Sochal M.J, Górnicki S.K, Szczot K, Mączyński T.D, Koralewski R.E, Sobolewski E.K, Kuryłowicz M. 

Piątek, 9 lutego: Orzechowski K.N, Gołębiewski P.K, Ważny D.B, Kraska K.I, Figura M, Gajosz A.E,  

Koseła A, Pawlikowski M.M, Zyluk G.B, Rak E, Stachera T.K, Marcinczyk K, Kręciszewski M.A.        

Niedziela, 11 luty: (Shortstown): Ellis M.J, Korman J.B, Kiełbowicz B.M, Dawidczyk S.B, Garsztka D, 

Murawka D.A, Miśkiewicz M.I, Maciąg M.W, Bell B.J, Bianchi S.R, Ryncewicz R.D.  

POGRZEBY:20 stycznia 2018 r. zmarł  ś.p. Ks. PAWEŁ PRZYBYLSKI – długoletni  Proboszcz  polskiej  

parafii  w  Bristol. Pogrzeb odbył  się  24 stycznia  2018 r. w  Polsce (Gniezno). 

20 stycznia 2018 r. zmarł  ś.p. KOLOMAN BALDOG lat 59. Pogrzeb odbędzie  się  w  Bedford  Crematorium   

w  poniedziałek  5 lutego  o  godz. 16.00 

5 stycznia 2018 r. zmarł  ś.p. WIESŁAW  KORCZYKOWSKI lat 74.  Pogrzeb  odbędzie  się  w  Bedfdord  

Crematorium  w  środę  7 lutego  o  godz. 10.45 

W  poniedziałek 12 lutego 2018 r. odbędzie  się  Pogrzeb  nienarodzonego  dziecka  BRUNO  SZWAGRZYK. 

W  minionym  tygodniu  zmarł  ś.p. MIECZYSŁAW  GIL.  Data  pogrzebu  będzie  ustalona  w  późniejszym 

terminie.                      WIECZNY  ODPOCZYNEK  RACZ  IM  DAĆ  PANIE…     



   

8.  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  2018 rok.   

9.  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. 

10. Są  także  formularze  do  zamawiania  Intencji  mszalnych. 

 

11. Obecnie  do  naszej  parafii  w Bedford  jest  zapisanych  3902  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  mogły  otrzymywać  potrzebnych  zaświadczeń,  by  być  chrzestnym / chrzestną 

itp.  zaświadczeń  przy  zapisywaniu  dzieci  do  angielskich  szkół  katolickich. 

 

STRONA INTERNETOWA NASZEJ PARAFII w BEDFORD:  parafiabedford.uk 

Polecane  strony  internetowe:  www.youtube.com/watch?v=U1EvVyuux_0 

                                                   www.youtube.com/watch?v=lvSTeYE-ErE 

                                                    www.youtube.com/watch?v=sFlw4oMMTX0 

                                                   https://gloria.tv/video/JEJutDW9UdT13f8s4ojVS3hGR  

 

                              

 

http://parafiabedford.uk/
http://www.youtube.com/watch?v=U1EvVyuux_0
http://www.youtube.com/watch?v=lvSTeYE-ErE
http://www.youtube.com/watch?v=sFlw4oMMTX0
https://gloria.tv/video/JEJutDW9UdT13f8s4ojVS3hGR

