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                                                             Sława utrudnia życie 

Niewielu ludzi, którzy wcześniej osiągnęli sławę, potrafiło bez większych kryzysów utrzymać się na wysokiej 

fali, na której umieściło ich życie. Najłatwiej można to obserwować w sporcie. Zbyt wczesny sukces nie 

ułatwia życia, ale znacznie je utrudnia. Nie zawsze jest to wynikiem niedojrzałości człowieka. Sława jest 

połączona z wrzawą, z wielkimi wymaganiami, jakie otoczenie stawia mistrzowi. Opinia chce widzieć w nim 

zawsze i wszędzie tylko mistrza. Nie umie mu wybaczyć klęski, nie godzi się na jego słabość. 

To w tym kontekście należy odczytać fragment Ewangelii, w którym jest opisany cud uzdrowienia 

trędowatego. Chcąc to wydarzenie dobrze zrozumieć, trzeba mieć na uwadze dwa rodzaje cudów Jezusa. Jedne, 

a jest ich większość, czynił On — jeśli tak można powiedzieć — w sposób zaprogramowany, to znaczy czynił 

z nich jakby lekcje poglądowe dla słuchaczy. Te cuda były znane, głośne, publiczne, bo przeznaczone dla 

wielu. Drugie miały charakter bardziej prywatny i można je nazwać osobistym darem miłości ofiarowanym 

konkretnemu człowiekowi. Te nie powinny być rozgłaszane, winny zostać tajemnicą dawcy i odbiorcy. 

Uzdrowienie trędowatego należy do tej drugiej grupy cudów. Jezus ulitował się nad nim. Spotkanie 

nieszczęśliwego człowieka, świadomego cudotwórczej mocy Mistrza z Nazaretu, skłania Jezusa do działania. 

„Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić”. Zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: „Chcę, bądź 

oczyszczony!”. Św. Marek umiejscawia ten cud na początku publicznej działalności Jezusa. Chrystus 

doskonale zdawał sobie sprawę z tego, że zbyt wczesna sława utrudni Mu wykonanie zadania. Stąd Jego 

ostrzeżenie pod adresem uzdrowionego. Ewangelista zaznacza, że surowo mu przykazał i natychmiast go 

odprawił ze słowami: „Uważaj, nikomu nic nie mów...”. Jezus nie chciał rozgłosu, nie chciał działać w nimbie 

sławy. 

Uzdrowiony jednak nie rozumiał wskazań Jezusa. Nie umiał ukryć swego szczęścia. Wydawało mu się, że 

przyczyniając się do rozsławienia Proroka z Nazaretu będzie Jego dobrodziejem. Stało się jednak odwrotnie. 

„Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta, lecz przebywał w miejscach pustynnych”. 

Był tylko jeden wypadek, gdy Jezus zgodził się na głośne wołanie „Hosanna Synowi Dawida! Błogosławiony 

Ten, który przychodzi w imię Pańskie!”. Miało to miejsce u samego kresu Jego życia, na kilka dni przed 

śmiercią. Ten triumf już Jego dziełu nie zaszkodził. 

Wielkie wartości dojrzewają bardzo powoli i wymagają spokoju. Kto szuka sławy, wcześniej czy później staje 

się jej ofiarą. Prawdziwa wielkość człowieka ujawnia się najczęściej po jego śmierci. Rzadko się zdarza, by 

pomniki stawiane komuś za jego życia przetrwały dłużej niż jedno pokolenie. Te, które trwają, są wzniesione 

po latach, a czasem nawet wiekach, przez potomnych, którzy doceniają prawdziwą wielkość zmarłego 

człowieka. 

Ewangelia przestrzega przed pogonią za sławą, widząc w niej bardzo niebezpieczną pułapkę pychy. 

Równocześnie ukazuje wartość twórczego wysiłku bez rozgłosu. Szczęśliwy, kto zrozumie to ewangeliczne 

ostrzeżenie i zamiast sławy u ludzi, szuka w życiu radości własnego sumienia z powodu dobrych czynów 

dokonanych w ukryciu. 
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Niedziela, 11.2.2018  

Godz.  9.30 

Godz.11.00 

Godz.19.00 

  SZÓSTA  NIEDZIELA  ZWYKŁA  ROKU  LITURGICZNEGO  Rok B 

- O błog. Boże i potrzebne łaski dla Pawła i Kacpra z okazji urodzin – int. rodziny. 

- za  dusze  ś.p. Adama  Gromiec  -  int. syna Huberta  z rodziną.  

- za  dusze  ś.p. Halimy  Lech, Jana Ziobrowskiego, Zofii  i Jana  Łazarowicz –  

  int. chrześniaków. 

Poniedziałek,12.2.2018 Godz.  9.30 - O  błog. Boże dla Laury Grape z okazji 1-szych urodzin – int. rodziców. 

Wtorek, 13. 2. 2018 Godz.  9.30 - Intencja  wolna.  

Środa,  14. 2. 2018  

Godz.  9.30 

Godz.19.00 

- OKRES  WIELKIEGO  POSTU  -  ŚRODA  POPIELCOWA 

- za dusze ś.p.Jana Porosa w 7-mą rocznicę  śmierci – int. wnuczek z rodzinami. 

- Intencja  wolna. 

Czwartek, 15.2.2018 Godz. 9.30 - Intencja  wolna.     

Piątek,  16.2.2018 Godz.15.00 - DROGA  KRZYŻOWA. 

  Intencja  wolna.       KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO. 

Sobota, 17.2.2018 

 

Godz. 9.30 

Godz.10.00 

Godz.19.00 

- O  błogosławieństwo Boże  dla  córki Laura  -  int. matki.  

- ADORACJA  NAJŚWIĘTSZEGO  SAKRAMENTU.   SPOWIEDŹ  ŚW. 

- Intencja  wolna. 

Niedziela,18.2.2018    SIÓDMA  NIEDZIELA  ZWYKŁA  ROKU  LITURGICZNEGO  Rok B 

              

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

                                ANTONINA  DARIA  GRUSZKA  w  sobotę  10 lutego  2018 r. 

                                OLIWIER  STANISŁAW  ROWIŃSKI  w  niedzielę  11 lutego 2018 r. 

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

                                                                       OGŁOSZENIA   PARAFIALNE:   
1. W  najbliższą  srodę  14  lutego  rozpoczynamy  nowy  okres  w  Liturgii  Kościoła  - OKRES  WIELKIEGO 

POSTU.  W  Środę  Popielcową  odprawione  będą  dwie  Msze  święte  o  godz. 9.30  i  o  godz.19.00  z  

obrzędem  posypania  głów  popiołem.  Przypominam  o  obowiązku  ścisłego  postu  w  tym  dniu. 

Od  najbliższej  niedzieli  rozpoczynamy  rozważania  Męki  Pańskiej  śpiewem  Gorzkich  Żali  o  godz.9.15 

2. 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.     

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  Mszy  świętej  są  do  pobrania  Informacje  dotyczące  sprawozdania  finansowego  naszej  parafii  

    za  miniony  2017 rok  

7. NA  RATUNEK  BEZDOMNYM  W  ŁODZI:  Pan  Sebastian  Zimny  przez  najbliższe  niedziele  lutego 

    będzie zbierał  ciepłą  odzież  dla  bezdomnych  w  Łodzi. 

8. W  dalszym  ciągu  trwa  tradycyjna  KOLĘDA  PARAFIALNA,  czyli  wizyty  duszpasterskie  w  domach 

    Parafian.  Są  dalej  do  pobrania  formularze  zgłoszeniowe  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 –  Elstow  Rd  i  Elstow,  Ampthill Rd  i  Kempston:  

Poniedziałek 12 lutego: Janus J.M, Kluczny M.A, Chodurska E, Skawiński P.J, Cyntler M.K, Kuzajewski E.K,  

                                        Miara M, Lis K.M, Białocerkiewicz D.J, Synus M.A, Nowak P.M.  

Wtorek 13 lutego: Szczęśniak A, Karpeta K, Kot S, Piech Ł.A, Treder J.M, Podwojska K, Sarnowski M.K, 

                               Grądzki R.A, Kotowski P.A, Jurkowski M.L, Strusiński I.A, Jabłońska A, Szwagrzyk P.B.  

Środa 14 lutego: Tafliński R.B, Krawczyński S, Opyt T.M, Boruch G, Tomkowicz M.A, Moni K.M.   

Czwartek,15 lutego: Lewińska A, Mijal M.I, Sowa M, Abrokwa – Mensah P.M, Fronczak K.M,  

                                   Kandulski W.R, Aleksandrowicz M. 

Piątek, 16 lutego: Drozd J, Miotk M.J, Jasiński W.K, Mateja M.M, Davo M.A, Biały P.M, Chojna G.B,  

                              Martko R, Chorążyczewski S, Matuszczak Ż.        

Niedziela, 18 luty: (St Neots  i  Sandy): Kloc S.A, Babij G, Ostrowski D.M, Białas A.W, Hałaszkiewicz W.B,  

Majewska – Stępińska B.M, Szneka R.M,  Szewczak K, Garlikowski P.M, Ziółek G.R.  



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  2018 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. 

11. Są  także  formularze  do  zamawiania  Intencji  mszalnych. 

 

12. 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   
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