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                                                                   Błogosławiony dzień 

Czytając przykazania podane na Synaju a zapisane w Księdze Wyjścia zastanawia fakt, iż tylko trzy z nich 

zostały zaopatrzone przez samego Boga w komentarz. Najobszerniejszy zaś dotyczy zachowania szabatu. 

Niejednemu człowiekowi wierzącemu wydaje się, że wszystkie inne są ważniejsze niż to. 

Oto pełny zapis przykazania trzeciego: „Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić. Sześć dni będziesz pracować 

i wykonywać wszelkie zajęcia. Dzień zaś siódmy jest szabatem ku czci twego Boga, Pana. Nie możesz przeto 

w tym dniu wykonywać żadnej pracy ani ty sam, ani syn twój, ani twoja córka, ani twój niewolnik, ani twoja 

niewolnica, ani twoje bydło, ani cudzoziemiec, który mieszka pośród twych bram. Bo w sześciu dniach uczynił 

Pan niebo, ziemię, morze oraz wszystko, co jest na nich, w siódmym zaś dniu odpoczął. Dlatego pobłogosławił 

Pan dzień szabatu i uznał go za święty” /Wj 20, 8-11/. 

Nakaz jest niezwykle konkretny. Izraelici mają zachować pełny odpoczynek dnia siódmego i mają obowiązek 

stworzyć w tym dniu świat odpoczynku. Tam, gdzie przebywają, wszystko musi być objęte odpoczynkiem. 

Przykazanie obejmuje służbę, pracowników, cudzoziemców, a nawet bydło. Chodzi tu o stworzenie atmosfery 

odpoczywania, której nic nie zakłóca. 

Jest rzeczą znamienną, że żadne z przykazań nie przypomina o obowiązku pracy, natomiast jedno z dziesięciu 

tak szczegółowo gwarantuje potrzebę odpoczywania. Człowieka bowiem nie trzeba zachęcać do pracy. Robota 

jest jego pokusą. Człowieka trzeba uwrażliwiać na potrzebę odpoczynku. Sam Bóg wiedząc o naszej 

skłonności do zapracowania się na śmierć, w dekalog wprowadził przykazanie domagające się odpoczynku. 

Mojżesz zaznacza, że ten dzień odpoczynku Bóg „pobłogosławił i uznał go za święty”. Jedyny dzień tygodnia 

pobłogosławiony. Cóż to znaczy? Ten jeden dzień jest przeznaczony na odbiór z rąk Boga łask. Odpoczynek 

potraktował Bóg nie tylko jako przerwę w pracy, ale i jako przestrzeń potrzebną do spotkania się z Nim 

samym. Bóg chce się z nami spotkać w odpoczynku. 

Z doświadczenia wiadomo, iż wrogiem numer jeden prawdziwej miłości jest pośpiech i zmęczenie. Jeśli 

kochający się ludzie nie mają dla siebie czasu, są zabiegani i zmęczeni, ich miłość szybko obumiera. Nie 

pomoże tu dobra wola, musi być czas na spotkanie, to spotkanie staje się odpoczynkiem, a odpoczynek 

dopełnia się w spotkaniu. 

Bóg wiedząc o tym, że nasze szczęście, jest uzależnione od systematycznego spotkania z Nim, zarezerwował 

jeden dzień w tygodniu dla odpoczynku i dla spotkania z nami. To w tym dniu ubogaca nas swoją łaską na cały 

tydzień. Innymi słowy, kto nie spotka się z Bogiem w odpoczynku, na pewno nie spotka się z Nim w pracy. 

Ktokolwiek dokładniej śledzi sposoby walki z religią, ten z łatwością odkryje, iż jednym z istotnych odcinków 

tego frontu jest niszczenie dnia świętego. Można to osiągnąć dając za pracę w niedzielę wyższe zarobki, lub 

zmuszając do niej szantażem, ale można również organizować tak intensywne formy odpoczynku, że ludzie 

w poniedziałek są bardziej zmęczeni niż po tygodniu pracy. 

Niedziela w zamyśle Boga ma być dniem odpoczynku, w którym dochodzi do osobistego spotkania człowieka 

ze Stwórcą. Szczęśliwy każdy, kto odkrył tajemnicę dnia Pańskiego i umie zanurzać swe serce 

w błogosławieństwie, jakim ten dzień jest wypełniony. 

http://parafiabedford.uk/
mailto:grzegorz@btinternet.com


Niedziela, 11.3.2018  

Godz.  9.30 

 

Godz.11.00 

Godz.19.00 

             CZWARTA  NIEDZIELA  WIELKIEGO  POSTU        Rok B 

- O szczęśliwe  rozwiązanie  dla  córki  Wioletty  -  int. rodziny. 

  Godz. 9.15 – GORZKIE  ŻALE 

- O błogosławieństwo Boże dla  Jakuba  z okazji  4-tych  urodzin  - int. rodziców.  

- za  dusze  ś.p. Leona  Czapiewskiego  w  rocznicę  śmierci  -  int. rodziny.  

   Godz. 18.45  -  GORZKIE  ŻALE 

Poniedziałek,12.3.2018 Godz.  9.30 - O przebłaganie  za  grzechy i zdrowie dla Romy Sąsiadek – int. P.J.Sobackiego.   

Wtorek, 13.3. 2018 Godz.  9.30 - O  zwycięstwo NMP nad szatanem i uznanie Niepokalanego Poczęcia NMP 

  przez  wszystkich  chrześcijan  -  int. Pani  Ewy  Allan. 

Środa,  14.3. 2018 Godz.  9.30 - Intencja  wolna. 

Czwartek, 15.3.2018 Godz.  9.30 - Intencja  wolna.     

Piątek,  16. 3. 2018  

Godz.15.00 

 

 

Godz.19.00 

                           REKOLEKCJE  WIEKOPOSTNE 

- DROGA  KRZYŻOWA.  

- Intencja  wolna.   Nauka  Rekolekcyjna. 

- KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO. 

-Intencja  wolna.   Nauka  Rekolekcyjna. 

 DROGA  KRZYŻOWA.                                                                 

Sobota, 17. 3. 2018 

 

Godz. 9.30 

 

Godz.10.00 

Godz.12.00 

Godz.12.45 

Godz.17.30 

Godz.19.00 

- O  błog. Boże i potrzebne łaski dla Andrzeja Śmigasiewicz z okazji  urodzin –  

  int. żony  z  dziećmi.   Nauka  Rekolekcyjna. 

- ADORACJA  NAJŚWIĘTSZEGO  SAKRAMENTU.    

- NAUKA  REKOLEKCYJNA  dla  dzieci w szkole im. Św. Jana Pawła II 

- NAUKA  REKOLEKCYJNA  dla  dzieci  w  PLCA 

- SPOWIEDŹ  ŚWIĘTA  REKOLEKCYJNA. 

- za dusze ś.p. Mariana i Krzysztofy Pępek  - int. rodziny. Nauka  Rekolekcyjna. 

Niedziela, 18.3.2018    PIĄTA  NIEDZIELA  WIELKIEGO  POSTU         Rok B 

 Godz.  9.30 

 

Godz.11.00 

Godz.18.00 

 

Godz.19.00 

 

- za  dusze  ś.p. rodziców Józefy i Jana Stankiewiczów – int. córki  z  rodziną. 

  Godz. 9.15 – GORZKIE  ŻALE 

- za  dusze  ś.p. taty Józefa  Szuby w 5-tą  rocznicę  śmierci.  

- Nabożeństwo  z  wystawieniem  Najświętszego  Sakramentu. 

                       GORZKIE  ŻALE. 

- za  dusze  ś.p. Zofii  Chmielarz  w  2-gą  rocznicę  śmierci – int. rodziny. 

- NAUKA  REKOLEKCYJNA  dla  kandydatów do Sakramentu  Bierzmowania.            

                         CHRZEST  ŚW.:Sakrament  Chrztu  Św. w naszym  kościele w Bedford  w sobotę 10 marca 2018 r. otrzymała: 

                                                      MAJA  FIGURSKA.  

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

                                                                             OGŁOSZENIA   PARAFIALNE:   
1. Od  Pierwszej  Niedzieli  Wielkiego  Postu  rozpoczęliśmy  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. REKOLEKCJE  WIELKOPOSTNE  rozpoczynają  się  od  piątku  16 marca  do  niedzieli  18 marca. 

3. SPOWIEDŹ  ŚWIĘTA  REKOLEKCYJNA  będzie  w  sobotę  17 marca  od  godz.17.30  do  godz.20.00 

4. Wizyty  u  chorych  - w  piątek 16 marca  w  godzinach 11.00  do  godz.14.30.      

5. 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.     

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

7. Od  dzisiejszej   niedzieli  rozpoczną  się  przygotowania  liturgiczne – udział  dzieci  Komunijnych  we  Mszy 

    świętej  podczas  Pierwszej  Komunii  Świętej  w  dniu  13  maja.  Dla  dzieci,  które będą  miały Komunię Św 

godz. 10.00  - spotkania  dla  tych  dzieci  będą  w  każdą  niedzielę  o  godz. 16.00,  a  dla  dzieci,  które 

będą  miały  Komunię  św.  o  godz.12.30  spotkania  dla  tych  dzieci  będą w  każdą  niedzielę  o  godz.17.00            

8. JAŁMUŻNA  POSTNA  - W okresie Wielkiego  Postu będą zbierane dobrowolne ofiary na cele charytatywne.    

9. W  minionym  tygodniu  zakończyła  się  KOLĘDA  PARAFIALNA. 

    Przez  najbliższe  dwa  tygodnie  odbędą  się  WIZYTY  DUSZPASTERSKIE  u  tych  Parafian,  którzy  nie  

    przekazali mi formularzy zgłoszeniowych  na Kolędę Parafialną. Chciałbym przypomnieć, że od następnego 

    roku  wizyty  z okazji  Kolędy  Parafialnej  odbędą  się  tylko na  zgłoszenia (formularzach zgłoszeniowych).              



     

10.  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.   

11.  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. 

12. Są  także  formularze  do  zamawiania  Intencji  mszalnych. 

 

13. Obecnie  do  naszej  parafii  w Bedford  jest  zapisanych  3976  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 

 

KOŚCIÓŁ NAJŚWIĘTSZEGO  SERCA  PANA  JEZUSA  

 &  ST. CUTHBERT  W    BEDFORD 

REKOLEKCJE  WIELKOPOSTNE 2018 
 

REKOLEKCJE   WYGŁOSI  KS. RYSZARD  TARASZKA     

TEMAT   REKOLEKCJI:  

„JESTEŚMY  NAPEŁNIENI  DUCHEM  ŚWIĘTYM”  
 

PIĄTEK, 16. 3. 2018               godz.15.00     -      DROGA  KRZYŻOWA 

                                                   godz.15.30    -       MSZA  ŚW. Z  NAUKĄ  

                                                   godz.19.00     -      MSZA  ŚW. Z  NAUKĄ 

SOBOTA, 17. 3. 2018              godz. 9.30      -      MSZA  ŚW. Z  NAUKĄ  

godz.12.00 i godz.12.45 - Rekolekcje dla dzieci w szkołach  sobotnich. 

godz.19.00     -      MSZA  ŚW. Z  NAUKĄ  REKOLEKCYJNĄ.  

NIEDZIELA, 18. 3. 2018  godz. 9.30    -  MSZA  ŚW  Z  HOMILIĄ. 

NIEDZIELA, 18. 3. 2018  godz.11.00   -  MSZA  ŚW  Z  HOMILIĄ   

Godz.18.00 -  Nabożeństwo  z  wystawieniem Najświętszego  Sakramentu:   

                                     GORZKIE  ŻALE.         

NIEDZIELA,  18. 3. 2018   godz.19.00  - MSZA  ŚW  Z  HOMILIĄ.  

Konferencja  dla  kandydatów do Sakramentu  Bierzmowania  

                         SPOWIEDŹ   ŚW. REKOLEKCYJNA 
SOBOTA  17. 3. 2018  -   Godzina:  17.30  -  20.00 

 SPOWIADAĆ  BĘDĄ  KSIĘŻA  Z  DEKANATU 

                        WIZYTY   U  CHORYCH  ( SPOWIEDŹ  i  KOMUNIA  ŚWIĘTA ) 

                                             w PIĄTEK  16 marca  2018 r. 

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

