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                                                              Zwycięzca  śmierci.         

W sercu człowieka wierzącego, stojącego przy pustym grobie Chrystusa, pojawia się uśmiech politowania nad 

wszystkimi mędrcami tego świata, którzy próbują w rakietach niosących śmierć dostrzec gwarancję ludzkiego 

szczęścia na ziemi. Twierdzenie, że bezpiecznie można żyć jedynie w cieniu broni niosącej zagładę, to wielkie 

złudzenie.            

 Gwarancją ludzkiego szczęścia może być tylko i wyłącznie pokonanie śmierci, wyciągnięcie z jej ręki 

śmiercionośnej kosy, a nigdy jej ostrzenie. Śmierć nie boi się rakiet. Wręcz przeciwnie, to one są jej 

narzędziem. Ludzie zrobili wszystko, by udoskonalić narzędzia, którymi posługuje się śmierć. Obecnie 

z niezwykłą łatwością potrafi ona w ciągu kilku sekund zamienić milionowe miasto w jedną zbiorową mogiłę. 

Nie będzie czasu nawet na akt żalu, na jedno słowo modlitwy zwróconej w stronę nieba. 

Dyskusyjne są nasze osiągnięcia, ale udoskonalenie środków niosących śmierć nie podlega żadnej dyskusji. 

W tym punkcie jesteśmy prawie u szczytu osiągnięć ludzkości. Nie trudno zauważyć, że żyjemy przy dźwięku 

ostrzonej kosy śmierci. Mówią nam, że jest to melodia zapewniająca nasze bezpieczeństwo, nasze szczęście, a 

w rzeczywistości jest to dźwięk zapowiadający wielkie krwawe żniwa. Gdzie zatem mamy szukać gwarancji 

szczęścia? Na pewno nie w ucieczce przed śmiercią. Jedyną sprawiedliwością na ziemi jest fakt, że nikt przed 

śmiercią nie ujdzie. Śmierć jest nieunikniona. Jeżeli nawet do nas nie przybędzie w rakiecie niosącej nuklearne 

pociski, to zjawi się, kiedy nastąpi defekt pracy mózgu lub serca, zapuka do nas w postaci groźnych wirusów 

czy bakterii, lub starczego wyczerpania organizmu. Śmierć dysponuje wszystkimi środkami i jest nie do 

uniknięcia. Zatem wybawienie nie polega na ucieczce przed nią. A więc na czym? Na zmianie spojrzenia na 

śmierć, na umiejętności dostrzeżenia w kosie, którą ona niszczy ludzi, nie topora kata, który kładzie kres 

wszystkiemu, ale klucza otwierającego drogę do nowego życia. Takie spojrzenie na śmierć nadaje sens życiu 

doczesnemu, ukazując je jako wędrówkę w stronę nowego świata, który jest samym życiem. 

Stojąc przy pustym grobie Chrystusa, trzeba dostrzec słabość wszystkich haseł o pokoju i bezpieczeństwie 

budowanym na wciąż doskonalonym potencjale zbrojnym. Trzeba odkryć, że jest tylko jedno jedyne 

rozwiązanie: osobiste spotkanie z Chrystusem zmartwychwstałym, który ma klucze śmierci i otchłani. On jeden 

bowiem potrafił wejść do grobu i potrafił z niego wyjść. On jeden zna sposób wydostania się z mogiły. Nasze 

spotkanie ze śmiercią jest nieuniknione, ale jeżeli pójdziemy na jej spotkanie z Chrystusem, nie stracimy w niej 

swej tożsamości. Śmierć będzie tylko bramą, przejściem w nieutracalne życie, które rozpocznie się dopiero po 

niej.  Jest rzeczą zdumiewającą, że ludzkość, bezradna wobec śmierci, nie gromadzi się wokół jedynego 

Człowieka, który odniósł nad nią zwycięstwo. To znak jakiejś wielkiej ślepoty ducha. Miliony ludzi poświęca 

życie na doskonalenie narzędzi śmierci, a jedynie nieliczni szukają Tego, kto jest w stanie od niej wybawić. 

Błogosławiony, kto przejrzał i dostrzegł Zwycięzcę śmierci, piekła i szatana. Spotkanie z Nim dokonuje się na 

płaszczyźnie wiary. Św. Tomasz Apostoł nie chciał uwierzyć, że Jezus pokonał śmierć. Jezus mu jasno 

powiedział: „Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli.”    

                                                                ŻYCZENIA  ŚWIĄTECZNE. 

Wszystkim  Drogim  Parafianom obfitości  łask Bożych  i  umocnienia  w  wierze  w  Zmartwychwstałego  

Chrystusa w zwycięstwie  nad  smiercią  i  szatanem i  pełnej  nadziei  radości  życia  wiecznego  życzy 

                                                                                                         Ks Grzegorz  Aleksandrowicz   

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


Niedziela,1.4.2018        NIEDZIELA  ZMARTWYCHWSTANIA  PAŃSKIEGO              Rok B  

 Godz.  9.30 

Godz.11.00 

Godz.18.00 

Godz.19.00 

- W  INTENCJI   PARAFIAN. 

- W  INTENCJI   PARAFIAN. 

- ADORACJA  NAJŚWIĘTSZEGO  SAKRAMENTU.   

- W  INTENCJI   PARAFIAN. 

Poniedziałek, 2.4.2018  

Godz. 9.30 

Godz.11.00 

Godz.19.00 

                   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.   

Wtorek,  3.4.2018 Godz. 9.30 - za  dusze  ś.p. Zbigniewa  Borkowskiego  -  int. córki.   

Środa,  4.4.2018 Godz.19.00 - Intencja  wolna.    

Czwartek, 5.4.2018 Godz. 9.30 - Intencja  wolna.        

Piątek, 6.4.2018 Godz.15.00 

Godz.18.30 

Godz.19.00 

- Intencja  wolna.  KORONKA  do  MIŁOSIERDZIA BOŻEGO. 

  SPOWIEDŹ  ŚWIĘTA. 

- Intencja  wolna.   

Sobota, 7.4.2018 

 

Godz. 9.30 

Godz.19.00 

- Intencja wolna  - ADORACJA  NAJŚW. SAKRAMENTU. SPOWIEDŹ  ŚW.  

- Intencja  wolna. 

Niedziela,8.4.2018  

Godz. 9.30 

Godz.11.00 

Godz.19.00 

DDRUGA  NIEDZIELA  WIELKANOCY  -  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO 

- W  intencji  dusz  czyściowych o łaskę  radości wiecznej – int. Parafian.     

- za dusze  ś.p. Jerzego Maciąg i ś.p. Heleny Łaszkiewicz – int. dzieci. 

- W intencji   biednych  grzeszników  o łaskę  nawrócenia – int. rodziny. 

Poniedziałek, 9.4.18  

Godz. 9.30 

Godz.19.00 

- UROCZYSTOŚĆ  ZWIASTOWANIA  PAŃSKIEGO 

- O błog. Boże i opiekę Matki Bożej dla Piotra z ok. 40-tych urodzin–int. rodziny. 

- Intencja  wolna. 

Wtorek, 10.4.2018 Godz. 9.30 - Intencja  wolna. 

Środa, 11.4. 2018 Godz.19.00 - Intencja  wolna.   

Czwartek, 12.4.2018 Godz. 9.30 - Intencja  wolna. 

Piątek, 13.4. 2018 Godz.15.00 - za dusze ś.p.Eugeniusza Maziarz w 1-szą rocznicę śmierci – int. rodziny 

             KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO. 

Sobota, 14.4. 2018 

 

Godz. 9.30 

Godz.19.00 

-Intencja  wolna. ADORACJA  NAJŚW.  SAKRAMENTU.  SPOWIEDŹ  ŚW.  

- Intencja  wolna. 

Niedziela, 15.4.2018                    TRZECIA  NIEDZIELA  WIELKANOCY   ( Rok B ) 

   

                                                                            OGŁOSZENIA   PARAFIALNE:   
1. W  najbliższą  niedzielę  o  godz. 15.30  w  Domu  Polskim  - (Ashburnham Rd)  odbędzie  się  tradycyjne  

ŚWIĘCONE  PARAFIALNE  na  które  serdecznie  zapraszamy  Parafian. 

2. W  tym  tygodniu  wypada  Pierwszy  Piątek  miesiąca  Kwietnia.  Od  godz. 18.30  będzie  Spowiedź  Święta  

dla  tych  dzieci,  które  praktykują  pierwsze  piątki  miesiąca. 

3. W  ten  piątek  o  godz.18.00  obędzie  się  Zebranie  dla  ministrantów. 

4. W  niedzielę  29  kwietnia  będzie  wspólna  Modlitwa  Różańcowa  wzdłuż  wybrzeża  Wysp  Brytyjskich,  

by  cały  kraj  otoczyć  żywym  Różańcem,  modląc  się  o  wiarę,  życie  i  pokój.  Wspólnie  błagajmy  o  

wstawiennictwo  naszej  Matki  i  Królowej. 

5. W  dniach  28 lipca  do  5 sierpnia 2018 r. odbędzie  się  w  Warszawie  II Kongres  Młodzieży  Polonijnej.  

Chętni  do  wzięcia  udziału  w  tym  Kongresie  proszeni  są  o  zgłaszanie  się  do  mnie  do  końca  

najbliższego  tygodnia.  Koszt  pobytu  -  darmowy.  Uczestnicy  pokrywają  jedynie  koszta  podróży. 

6. W  czwartek  12 kwietnia  o  godz.19.00  odbędzie  się  Zebranie  Rady  Duszpasterskiej  naszej  parafii. 

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

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

9.   KURS  PRZEDMAŁŻEŃSKI  po  Mszy  świętej  wieczornej  (godz.19.00) 

10. Po  zakończonych  w  minionym  tygodniu  wizytach  duszpasterskich  i  Kolędzie  Parafialnej  niestety  nie  

udało  mi  się  wszystkich Parafian  odwiedzić  ( centrum  Bedford,  Elstow  Rd,  Ampthill Rd  i  w  

okolicach  Bedford).  Chciałbym  jeszcze  raz  przypomnieć, że  od  przyszłego  roku  wizyty  z okazji  

Kolędy  Parafialnej  odbędą  się  tylko na  zgłoszenia (formularzach zgłoszeniowych).              



Polecam  obejrzenie  filmu  „Bóg  nie  umarł”  na  stronie  internetowej                                                     

https://gloria.tv/video/JEJutDW9UdT13f8s4ojVS3hGR 

11.  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. 

 

12. 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.   

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

14.  Są  także  formularze  do  zamawiania  Intencji  mszalnych. 

 

STRONA INTERNETOWA NASZEJ PARAFII w BEDFORD:  parafiabedford.uk 
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