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                                                                       Miłość silniejsza niż życie 

Życie stanowi wielką wartość. Gotowi jesteśmy oddać za nie pieniądze, tytuły, sławę, bogactwo... Ale nie jest 

ono wartością najwyższą. Istnieje bowiem siła wyższa, mająca władzę nad życiem. A siłą tą jest miłość. 

Z miłości człowiek może oddać życie za tych, których kocha. 

Ojciec Kolbe w obozie zagłady objawił potęgę tej siły, która decyduje o wielkości człowieka. Sam dobrowolnie 

oddał życie za drugiego więźnia. Wybrał śmierć. Nie popełnił samobójstwa, bo ono polega na zniszczeniu 

siebie samego, a to jest złem. Człowiek nie może niszczyć. Może jednak oddać swoje życie za życie tych, 

których kocha. 

Miłość jest tak silna, że potrafi przezwyciężyć naturalne pragnienie życia i oddać życie dla dobra osoby 

kochanej. W tym geście człowiek nie niszczy siebie, ale wręcz przeciwnie, podejmując taką decyzję tworzy 

siebie. W geście ofiarowania życia za innych osiąga najwyższy szczyt doskonałości dostępny dla człowieka. 

Nie chodzi tu tylko o świętego ojca Maksymiliana Kolbego, ale o każdego człowieka, który ryzykując życie 

ratuje innych. To ryzyko, nierozerwalnie złączone z ofiarą, świadczy o potędze jego ducha i wielkości jego 

serca. Może to być żołnierz umierający w obronie Ojczyzny, strażak ginący w płomieniach podczas akcji 

ratowania zagrożonych i może to być matka lub ojciec dający życie swoim dzieciom, godzina po godzinie, 

w mozolnym trudzie pracy i troski o dom. 

Jezus wchodząc do Jerozolimy w Niedzielę Palmową wiedział, że w najbliższych dniach czeka Go w tym 

mieście śmierć. On podjął decyzję oddania swego życia za nas. Ukazał tym samym tę niepojętą moc, jaka jest 

w sercu człowieka, jedyną moc decydującą o jego godności — moc miłości. 

Rozważając postawę Syna Człowieczego w dramatycznych wydarzeniach Wielkiego Czwartku, Wielkiego 

Piątku i Wielkiej Niedzieli, trzeba nieustannie mieć na uwadze tę wielką prawdę, iż miłość jest silniejsza od 

życia. Ktokolwiek ceni życie swoje więcej niż miłość, nie wejdzie w głąb tajemnic Wielkiego Tygodnia. 

Wielki Piątek ma niesłychane znaczenie dla całej ludzkości, bez względu na to, czy ludzie o tym wiedzą czy 

nie. Jest to bowiem dzień, w którym została dana odpowiedź, i to samego Boga, na najtrudniejsze pytanie: 

w jaki sposób można wykorzystać życie doczesne. Spożytkowanie dni, tygodni, lat na zaspokojenie 

doczesnych pragnień jest marnotrawstwem. Myślący człowiek chciałby je wykorzystać w sposób twórczy. Oto 

Jezus daje odpowiedź. Trzeba, by zadecydowała o nim miłość. Trzeba je oddać za kogoś, kogo kochamy. Ten, 

kto potrafi to uczynić, ujawni potęgę swego serca. Sam udoskonali siebie i ubogaci innych. 

Trzeba podziękować Jezusowi za objawienie tej zdumiewającej prawdy. To ona otwiera perspektywy przed 

każdym, rodzącym się i umierającym. Każdy może swoje życie, swoje cierpienie, a nawet ból umierania 

ofiarować za tych, których kocha. Ubogacając ich dostrzeże sens swego przebywania na ziemi. Dla 

chrześcijanina, który odkrył tajemnicę potęgi miłości, Wielki Tydzień staje się świętem. Dotyczy to zwłaszcza 

czasu od mszy świętej w Wielki Czwartek do Wielkiej Niedzieli. W chrześcijańskim domu w Wielki Czwartek 

powinno być już po porządkach, po gorączce przygotowań świątecznych. Wszyscy rozważając mękę 

Zbawiciela, winni dostrzec niepojętą moc miłości, która potrafi rozdać życie doczesne w geście ubogacenia 

tych, których kocha. 
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Niedziela, 25.3.2018  

Godz.  9.30 

 

Godz.11.00 

Godz.19.00 

             PIĄTA  NIEDZIELA  WIELKIEGO  POSTU        Rok B 

- 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.            

Poniedziałek,26.3.2018 Godz.  9.30 - O  błog. Boże  dla  gospodarzy  goszczących  pielgrzymów.   

Wtorek, 27.3. 2018 Godz.  9.30 - za dusze  ś.p.Elżbiety  Okomskiej  w  rocznice  śmierci -int. dzieci z rodzinami. 

Środa,  28.3. 2018 Godz.  9.30 - Intencja  wolna. 

Czwartek, 29.3.2018  

Godz.19.00 
                    WIELKI   CZWARTEK 

         MSZA  ŚWIĘTA  WIECZERZY  PAŃSKIEJ.     

Piątek,  30. 3. 2018  

Godz.15.00 

Godz.19.00 

Godz.20.00 

                  WIELKI   PIĄTEK 

 DROGA  KRZYŻOWA.   KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO. 

                LITURGIA  MĘKI  PAŃSKIEJ. 

ADORACJA  GROBU  PAŃSKIEGO.                                                                     

Sobota, 31. 3. 2018 

 

 

Godz.19.30 
                   WIELKA  SOBOTA 

LITURGIA  WIELKIEJ  SOBOTY    i    REZUREKCJA. 

Niedziela, 1.4.2018    NIEDZIELA  ZMARTWYCHWSTANIA  PAŃSKIEGO - WIELKANOC 

 

 

 

 

Poniedziałek, 2.4.2018 

Godz.  9.30 

Godz.11.00 

Godz.18.00 

Godz.19.00 

 

Godz. 9.30 

Godz.11.00 

Godz.19.00 

- W  INTENCJI   PARAFIAN. 

- W  INTENCJI   PARAFIAN. 

- ADORACJA  NAJŚWIĘTSZEGO  SAKRAMENTU.   

- W  INTENCJI   PARAFIAN. 

              PONIEDZIAŁEK  WIELKANOCNY. 

- za  dusze  ś.p. Anny  Śliwa  w  rocznicę  śmierci  -  int. córki. 

- za  dusze  ś.p. Marii  Rak  -  int. rodziny. 

- za  dusze  ś.p. Jerzego  Michoń  w  5-ta  rocznicę  śmierci  - int. dzieci.            

                                                                            OGŁOSZENIA   PARAFIALNE:   
1. W  tym  tygodniu  rozpoczynamy  WIELKI  TYDZIEŃ  rozważając  tajemnice  naszego  zbawienia. 

WIELKI  CZWARTEK  -  Msza  swięta  Wieczerzy  Pańskiej  o  godz.19.00 

WIELKI  PIĄTEK  - Droga  Krzyżowa  o  godz.15.00  i  Liturgia  Męki  Pańskiej  o  godz.19.00 

WIELKA  SOBOTA  -  Wigilia  Paschalna  zakończona  Resurekcją  o  godz.19.30                                       

2.  W  WIELKI  PIĄTEK  obowiązuje  nas  post  ścisły.     

3. W  WIELKĄ  SOBOTĘ  31 marca  odbędzie  się  w  naszym  kościele  w  Bedford  tradycyjne  

ŚWIĘCENIE  POKARMÓW  o  godz. 12.00  do  godz. 15.00  ( co  pół  godziny: godz.12.00, 

godz.12.30,  godz.13.00,  godz.13.30,  godz.14.00,  godz.14.30  i  godz.15.00 ). 

4. 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.     

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

6 . Przez  kolejne  niedziele  ( z  wyjątkiem  Wielkanocy ) 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            

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

8. Są jeszcze  do  nabycia  kartki  świąteczne  na  Wielkanoc.  Dziesięć  kartek  wraz  z  kopertami  w  cenie  Ł 3.  

9. Od  tej  niedzieli  są  zbierane  ( na  listę)  dobrowolne  ofiary  na  kwiaty  do  Grobu  Pańskiego. 

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

      KURS  PRZEDMAŁŻEŃSKI  po  Mszy  świętej  wieczornej  (godz.19.00)       

11. W  minionym  tygodniu  zakończyła  się  KOLĘDA  PARAFIALNA. 

    Przez  najbliższe  trzy  dni  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).              

12. Polecam  wysłuchanie  Rekolekcji  Wielkopostnych  przeprowadzonych  przez  Ks Arcybiskupa  Grzegorza 

      Ryś  zamieszczonych  na  stronie  internetowej  naszej  parafii:  www. parafiabedford.uk. 



13.  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. 

 

14. 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.   

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

16.  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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