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                                                                      W zasięgu pokusy 

Człowiek wzrasta przez podejmowanie mądrych decyzji. Decyzje zapadające w głębi serca i konsekwentnie 

wprowadzane w życie tworzą człowieka. Przez nie współpracuje on ze Stwórcą w doskonaleniu siebie samego. 

Kto umie rezygnować z łatwego dobra, które go nie ubogaca, i sięgać po wartości prawdziwe, życie wygra.  

Czas podejmowania decyzji jest czasem pozostawania równocześnie w zasięgu pokusy i łaski. Pokusa wzywa 

do zadowolenia się dobrem łatwym, lecz nietrwałym. Łaska wzywa do zrezygnowania z tego dobra 

i opowiedzenia się po stronie dobra prawdziwego. Człowiek winien dobrze przemyśleć sugestie jednej i drugiej 

strony i dobrowolnie opowiedzieć się za jedną z nich. Chodzi o dobrowolne zajęcie stanowiska, czyli o pełną 

odpowiedzialność za wszystkie konsekwencje tej decyzji. Jeśli wybiera dobro wskazane przez łaskę, pokusa 

zostaje pokonana, a człowiek zyskuje pokój i wolność. Jest to ważny krok na drodze ku dojrzałości. 

Samo znalezienie się w zasięgu pokusy nie jest jeszcze złem. Tu na ziemi jest to nawet w pewnej mierze 

nieuniknione. Błąd polega na tym, że zbyt łatwo jej ulegamy, że nie znajdujemy czasu na spokojną ocenę 

dobra, jakie ona proponuje. Niewielu też ma ochotę wysłuchać argumentacji, jaką podaje łaska przestrzegając 

przed sięganiem po łatwe dobro. 

Jezus z Nazaretu podejmując dzieło nauczania, czterdzieści dni poświęcił na staranne przemyślenie 

i przemodlenie metod, jakimi będzie się posługiwał w głoszeniu i zakładaniu królestwa Bożego na ziemi. 

Decyzja nie była łatwa. Pojawiła się bowiem pokusa sięgnięcia po łatwe środki. Pokusa budowy królestwa, 

w którym jest pod dostatkiem łatwo dostępnego chleba, obfitość wielkich sensacji w postaci cudów i w którym 

wszystkim się dobrze powodzi. Pokusę tę trzeba było odrzucić. Nigdy bowiem nie można stworzyć szczęśliwej 

wspólnoty z ludzi, dla kórych najwyższymi wartościami jest dobrze zastawiony stół, pogoń od sensacji do 

sensacji i opływanie w bogactwa. 

Szczęście można budować tylko na umiłowaniu prawdy, która daje wolność. Do tej wielkiej wartości prowadzi 

zaś droga ubóstwa, wyrzeczenia i ciszy. Błogosławieństwa ogłoszone przez Jezusa, jako konstytucja Jego 

królestwa, są odpowiedzią na pokusy, z jakimi zmagał się już przed rozpoczęciem publicznej działalności. 

To, że On sam znalazł się w zasięgu pokusy, dowodzi, że i my nie potrafimy jej unikać. I nie o to chodzi. Czas 

pokusy to godzina podejmowania decyzji, a więc czas niezwykle cenny i twórczy. 

Jezus mając na uwadze wagę tych momentów w życiu, w których pojawia się pokusa, każe nam codziennie 

wołać do Ojca: „Nie wódź nas na pokuszenie”. W tej modlitwie nie chodzi o życie bez pokus, ale 

o umiejętność rozmowy z Ojcem wtedy, gdy pokusa się pojawi. Jeśli w godzinę pokusy człowiek rozmawia 

tylko z pokusą, na pewno jej ulegnie. Jeśli natomiast potrafi na jej temat porozmawiać z Bogiem, na pewno 

odniesie nad nią zwycięstwo. 

Wielki Post to czas, w którym Kościół mobilizuje siły, by odnieść zwycięstwo nad współczesnymi pokusami. 

Sukces jednak zależy od mądrej decyzji każdego chrześcijanina, który potrafi zrezygnować z dobra łatwego 

i sięgnąć po dobro wielkie. 
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Niedziela, 18.2.2018  

Godz.  9.30 

 

Godz.11.00 

Godz.19.00 

             PIERWSZA  NIEDZIELA  WIELKIEGO  POSTU        Rok B 

- za  dusze  ś.p. Haliny  i  Stanisława  Jasińskich  w 6-tą  rocznicę  śmierci – 

  int. syna  z  rodziną.               Godz. 9.15 – GORZKIE  ŻALE 

- za  dusze  ś.p. Grzegorza  Wolff  -  int. brata  z  żoną.  

- Intencja  wolna.                    Godz. 18.45  -  GORZKIE  ŻALE 

Poniedziałek,19.2.2018 Godz.  9.30 - Intencja  wolna. 

Wtorek, 20. 2. 2018 Godz.  9.30 - za  dusze  ś.p. Wandy  Sarad  -  int. dzieci.  

Środa,  21. 2. 2018 Godz.  9.30 - W intencji  dziękczynnej za łaskę  wiary i otrzymane łaski  -  int. Pani Ewy Allan. 

Czwartek, 22.2.2018 Godz. 9.30 - Intencja  wolna.     

Piątek,  23.2.2018 Godz.15.00 

Godz.19.00 

- DROGA  KRZYŻOWA. Intencja  wolna. Koronka do Miłosierdzia Bożego. 

- DROGA  KRZYŻOWA.                                                                 

Sobota, 24.2.2018 

 

Godz. 9.30 

Godz.10.00 

Godz.19.00 

- za  dusze  ś.p. Barbary  Jaskółka  -  int. syna  z  rodziną.  

- ADORACJA  NAJŚWIĘTSZEGO  SAKRAMENTU.   SPOWIEDŹ  ŚW. 

- Intencja  wolna. 

Niedziela,25.2.2018    DRUGA  NIEDZIELA  WIELKIEGO  POSTU         Rok B 

              

                                                                       OGŁOSZENIA   PARAFIALNE:   
1. Od  Pierwszej  Niedzieli  Wielkiego  Postu  rozpoczynamy  rozważania  Męki  Pańskiej  śpiewem  Gorzkich  

Żali  o  godz.9.15  i  o  godz.18.45,  a  w  każdy  piątek  będą  odprawiane  Nabożeństwa  Drogi  Krzyżowej  

o  godz. 15.00  i  o  godz.19.00    

2. Po  Mszy  świętej  jak  zwykle  jest  do  nabycia  „Gość Niedzielny”  i  „Mały Gość Niedzielny” w cenie  

Ł1.50   Jest   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. JAŁMUŻNA  POSTNA  -   W  okresie  Wielkiego  Postu  będą  zbierane  dobrowolne  ofiary  na  cele 

    charytatywne.    

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 – Kempston, Kimbolton Rd, Goldington Rd, Castle Rd i Brickhill:  

Poniedziałek 19 lutego: Gałka S.S, Bronś M.J, Kwiatkowska A, Adasik P.I, Krzykała M.E, Jelensky M.D,  

                                        Stręk A.R, Stanilewicz A, Włodarczyk M.B, Burdalski Ł.B, Mroczkowska A.  

Wtorek 20 lutego: Falkowski L.T, Grabowski G.M, Krakowiak L.M, Wnuk D.M, Allan E, Sominka K.E, 

                                Prokop R.B, Adamczyk M.P, Stawicki M, Przemęcki G.E.  

Środa 21 lutego: Prokop R.P, Polański R.B, Wojda M.H, Krawczyk D.M, Sobczyński M.N, Pink D.M,  

                             Król Ł.W, Nowalski K.M, Maksymowicz K.E, Tarkowski T.M.   

Czwartek, 22 lutego: Świerczek M, Maćkowiak M.T, Drozd L, Peliwo A, Bramińska M, Mijal G.M, Zięba B, 

                                    Cieślik K, Sidor M. 

Piątek, 23 lutego: Szepietowski M.M, Marszałek G, Brady M, Gray G.I, Rożek R, Maczkowski M.M, 

                              Przybyło R.K, Henczko Ł.E, Armata P.I.        

Niedziela, 25 luty: (Clapham  i Rushden): Maassen M, Murawski A.P, Kolmasiak M.M, Stocton M.K, 

                                                                       Awiorko A, Czajka L, Olszewski K.P.  

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 r.   

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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