
 W I A D O M O Ś C I  
POLSKIEJ PARAFII W BEDFORD  

Tel/Fax: (01234 266901) Dom: (01234) 343105 

 Mobile: 07946773214 (Ks Grzegorz  Aleksandrowicz)  

Wydaje  duszpasterz  polski   Ks. Grzegorz Aleksandrowicz 
Strona  internetowa parafii:parafiabedford.uk.   oraz  e-mail:  grzegorz@btinternet.com  

For Private Circulation Only   

                                                                     Charity  Reg.No.1119423 

            
Nr. 1520                   PIĄTA  NIEDZIELA  WIELKIEGO  POSTU                        ROK  B 

                                                                     Godzina cierpienia 

Całe życie doczesne jest nastawione na posiadanie. Szczęście łączy się ściśle z posiadaniem. Im więcej 

skarbów posiadam, tym bardziej jestem szczęśliwy. Nie chodzi tu o pieniądze czy majątek. Chodzi o to, by 

mieć dobrych rodziców, mieć dobrą żonę, mieć dobre dzieci, mieć zdrowie, mieć przyjaciół. To są moi rodzice, 

moja żona, moje dzieci, moje zdrowie. Moje... 

Tymczasem świat, który objawia Jezus, oparty jest na innej zasadzie. Żyję, by innych uszczęśliwiać. Jestem dla 

kogoś. Uszczęśliwię zaś w zależności od bogactwa swego serca. Im więcej miłości jest w moim sercu, tym 

bardziej potrafię żyć dla innych. 

Życie chrześcijanina polega na świadomym przestawieniu się z tego, by mieć, na to, by kochać, by być dla 

innych. To zaś jest nierozerwalnie połączone z cierpieniem. Kiedy tracę mojego ojca, me serce krwawi, kiedy 

umiera moje dziecko, cierpię, bo umiera część mego serca. Utrata tego, co moje, jest zawsze połączona 

z cierpieniem, a im większa to dla mnie wartość, tym większe cierpienie.  

Oczami doczesności dostrzegamy w tym procesie jedynie stratę. Buntuje się serce, często bezsilne, widząc 

bezsens tej straty. Czuje się ograbione ze szczęścia. Jeśli jednak potrafi spojrzeć oczami wiary, dostrzeże w tym 

procesie nie stratę, lecz wymianę. To właśnie ma na uwadze Jezus, gdy mówi: „Jeżeli ziarno pszenicy 

wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeśli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto kocha 

swoje życie na tym świecie, straci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie 

wieczne”. Pszeniczne ziarno jest tylko obrazem potrzeby obumierania, by zyskać formę życia doskonalszą. 

Komentarz zaś Jezusa do tego obrazu kładzie nacisk na „swoje” życie. Chrystusowi chodzi o to, że człowiek, 

który podchodzi do życia doczesnego jako do posiadania, traci to życie. Nie straci, ale już traci. Kto zaś 

nienawidzi posiadania życia, czyli składa je w ofierze, traktuje jako narzędzie do ubogacenia innych, ten je 

zachowa na życie wieczne. Jezus nie mówi, że otrzyma je w wieczności, ale to życie, które zamienił tu na ziemi 

w akt miłości, staje się życiem wiecznym. 

Zbliżając się do Chrystusowego krzyża, trzeba odkryć ten najmądrzejszy sposób zamiany życia doczesnego 

w wieczne. To zgoda na rezygnację z przywłaszczania sobie życia, uznawania go za swoje a przeznaczenie go 

dla innych. Takie podejście budzi lęk. Sam Jezus się do tego przyznaje: „Teraz dusza moja doznała lęku i cóż 

mam powiedzieć? Ojcze, wybaw Mnie od tej godziny. Nie, właśnie dlatego przyszedłem na tę godzinę”. 

I w naszym życiu zbliża się godzina ofiary, cierpienie syna, męża, kalectwo dziecka, alkoholizm ojca. Godzina 

obumierania tego, co najbardziej nasze. Trzeba wówczas spojrzeć na obumierające ziarno pszenicy i oczami 

wiary zobaczyć kłos, liczący dziesiątki wspaniałych nowych ziaren. 

Wielki Post wzywa do refleksji nad tajemnicą cierpienia i śmierci. Jezus nie odsłania tej tajemnicy, lecz 

wchodząc w nią zapewnia nas, że można cierpieniu i śmierci nadać sens. On sam to uczynił przez mękę 

i zmartwychwstanie. Obecnie zachęca nas, byśmy odważnie, pokonując lęk, podjęli godzinę naszego bolesnego 

doświadczenia. A jeśli ona jeszcze dla nas nie nadeszła, miejmy odwagę stanąć blisko człowieka, który ją 

przeżywa. Taka obecność w chwili doświadczenia umacnia i ułatwia trudną zamianę tego, co doczesne, na to, 

co wieczne. 
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Niedziela, 18.3.2018  

Godz.  9.30 

 

Godz.11.00 

Godz.18.00 

 

Godz.19.00 

             PIĄTA  NIEDZIELA  WIELKIEGO  POSTU        Rok B 

- 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.          

 

Poniedziałek,19.3.2018 Godz.  9.30 - UROCZYSTOŚĆ  ŚW. JÓZEFA  OBLUBIEŃCA  NMP 

- Intencja  wolna.   

Wtorek, 20.3. 2018 Godz.  9.30 - Intencja  wolna. 

Środa,  21.3. 2018 Godz.  9.30 - Intencja  wolna. 

Czwartek, 22.3.2018 Godz.  9.30 - Intencja  wolna.     

Piątek,  23. 3. 2018 Godz.15.00 

 

- DROGA  KRZYŻOWA.  

- Intencja  wolna.   KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO.                                                                 

Sobota, 24. 3. 2018 

 

Godz. 9.30 

 

Godz.19.00 

- Intencja  wolna. 

- ADORACJA  NAJŚWIĘTSZEGO  SAKRAMENTU.    

- Intencja  wolna. 

Niedziela, 25.3.2018    NIEDZIELA  PALMOWA  MĘKI  PAŃSKIEJ         Rok B 

 Godz.  9.30 

 

Godz.11.00 

Godz.19.00 

- za  dusze  ś.p. Wandy  Sarad  w  rocznicę  śmierci  -  int. dzieci. 

  Godz. 9.15 – GORZKIE  ŻALE 

- za  dusze  ś.p. Leszka  Poturalskiego  w  20-tą  rocznicę  śmierci  -  int. rodziny.  

- O  błogosławieństwo  Boże  i  opiekę  Matki Bożej  dla  Moniki  z  okazji  

  40-tych  urodzin  -  int. rodziny.            

                          

                                                                             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. 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. Przez  kolejne  niedziele  rozpoczynają  się  przygotowania  liturgiczne – udział  dzieci  Komunijnych  we 

    Mszy  świętej  podczas  Pierwszej  Komunii  Świętej,  która  odbędzie  się  w  dniu  13  maja. 

    Dla  dzieci,  które będą  miały Komunię Św. o 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            

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

6. Będą  do  nabycia  kartki  świąteczne  na  Wielkanoc.  Dziesięć  kartek  wraz  z  kopertami  w  cenie  Ł 3.  

7. Od  tej  niedzieli  są  zbierane  dobrowolne  ofiary  na  kwiaty  do  Grobu  Pańskiego. 

8. W pierwszą  niedzielę  po Wielkanocy  i  przez  kolejne  niedziele  tj.  8, 15  i  22  kwietnia  odbędzie  się 

    KURS  PRZEDMALŻEŃSKI  po  Mszy  świętej  wieczornej  (godz.19.00)       

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. Obecnie  do  naszej  parafii  w Bedford  jest  zapisanych  4003  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  n.p. przy  zapisywaniu  dzieci  do  angielskich  szkół  katolickich. 

 



11. 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.   

12.  Są  również  do  pobrania  formularze  do  zapisania  się  do  naszej  parafii w  Bedford.  

13.  Są  także  formularze  do  zamawiania  Intencji  mszalnych. 

 

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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