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Nr. 1523                                              TRZECIA  NIEDZIELA  WIELKANOCY                                        Rok B                                                                

                                                                            Dar rozumu 

Wielu ludzi sądzi, że wystarczy coś wiedzieć, aby to rozumieć. Ponieważ wiedzę świat ceni bardzo wysoko, 

uganiają się za nią, a gdy ją zdobędą, to się nią pysznią. Św. Paweł trafnie zauważył, że wiedza nadyma. 

Przywódcy Izraela doskonale wiedzieli, co Chrystus mówił i co czynił. Od początku wędrowali za Nim ich 

donosiciele, którzy bardzo precyzyjnie obserwowali wzrost popularności Proroka z Nazaretu. Sami uczeni 

w Piśmie chcieli koniecznie podchwycić Go w mowie lub sprowokować czyn, za który można by Go było 

oskarżyć. Wiedzieli o Chrystusie bardzo wiele, ale nic nie rozumieli. 

Apostołowie, którzy byli jeszcze bliżej Mistrza i stawiali Mu pytania prosząc o wyjaśnienie przypowieści, 

wiedzieli o Nim równie wiele. Wprawdzie nie byli przygotowani fachowo do polemiki, tak jak uczeni 

w Piśmie, ale na chłopski rozum odbierali i układali w pewną całość to, co Mistrz powiedział i czynił. Ale 

w Wielki Piątek udowodnili, i to prawie wszyscy, że mimo iż wiele wiedzieli, niewiele rozumieli. 

Ten, kto wiele wie, może innych uczyć, ale nigdy nie będzie świadkiem wartości, które przekazuje. 

Świadectwo złoży nie ten, kto wiele wie, lecz ten, kto wiele rozumie.    

 Rozumienie zaś polega na dostrzeżeniu możliwie pełnego sensu słów czy danego wydarzenia, co się 

ściśle łączy z dostrzeżeniem połączenia wszystkiego w jedną całość. 

Oto Kajfasz, Sanhedryn, uczeni w Piśmie wydają wyrok na Chrystusa, bo nie rozpoznali w Nim obecnego 

Mesjasza. Wiedzieli, jakie wypowiedział słowa i jakie czynił cuda, ale nie potrafili odkryć ich sensu, bo nie 

wiedzieli, Kim jest ten, Kto je wypowiada i Kto je czyni. Każde zaś słowo po rozpoznaniu w Chrystusie Syna 

Bożego musi być interpretowane zupełnie inaczej, niż wówczas gdy traktuje się Jezusa jako zwyczajnego 

człowieka.             

 Rzecz znamienna, że grzech i odpowiedzialność pojawia się już na poziomie wiedzy. Człowiek do 

wiedzy winien dostosować swe postępowanie, jeśli tego nie czyni — grzeszy. Stąd Piotr oświadcza: „Wiem, że 

działaliście w nieświadomości, tak samo jak przełożeni wasi”. Nie zwalnia ich jednak z odpowiedzialności za 

popełniony czyn zabójstwa Sprawiedliwego, lecz wzywa: „Pokutujcie więc i nawróćcie się, aby grzechy wasze 

zostały zgładzone”.           

 Rozumienie można utożsamić z właściwym przekonaniem. To jest owa moralna pewność co do prawdy 

danego słowa czy czynu. Wiedza dotyczy zjawisk, rozumienie zaś rzeczywistości, sięga o wiele głębiej 

i ukazuje jej sens.            

 Dziś można spotkać wielu ludzi, którzy czytają Pismo Święte i dużo na temat Biblii wiedzą, nic z niej 

nie rozumiejąc. Operują zwrotami, powołują się na zdania i żyją dokładnie tak jak Kajfasz. On też w oparciu 

o Biblię, zarzucając Jezusowi bluźnierstwo, skazał Go na śmierć.     

 Ktokolwiek otworzy Biblię, winien wpierw usilnie prosić Ducha Świętego o dar rozumu. Bez tego daru 

wchodzenie w głąb wiedzy biblijnej nie tylko nie ubogaci człowieka, lecz go wypaczy.    

 Kto czyta Biblię jedynie w tym celu, by powiększyć swą wiedzę, może zaszkodzić sobie i Biblii, 

stosując jej słowa wbrew zamierzeniom Boga. 

Dar rozumu jest nieodzownie potrzebny do właściwego rozumienia bogactwa objawionej prawdy. 

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


        

Niedziela,15.4.2018                      TRZECIA  NIEDZIELA  WIELKANOCY   ( Rok B )  

 Godz.  9.30 

Godz.11.00 

Godz.19.00 

- za  dusze  ś.p. Mieczysława  Gil – int. Pana  Sylwestra  i  rodziny  Łysików. 

- za  dusze  ś.p. Zbigniewa  Piluszyk  -  int. rodziny. 

- za  dusze  ś.p. Bronisława  Guzińskiego  -  int. rodziny. 

Poniedziałek, 16.4.18 Godz. 9.30 - Intencja  wolna.   

Wtorek,  17.4.2018 Godz. 9.30 - Intencja  wolna.   

Środa,    18.4.2018 Godz. 9.30 - Intencja  wolna.    

Czwartek, 19.4.2018 Godz. 9.30 - Intencja  wolna.        

Piątek, 20.4.2018 Godz.15.00 - Intencja  wolna.  KORONKA  do  MIŁOSIERDZIA BOŻEGO.   

Sobota, 21.4.2018 

 

Godz. 9.30 

 

Godz.19.00 

- za  dusze  ś.p. Marianny  Buźniak  w  rocznicę  śmierci  -  int. córki 

 ADORACJA  NAJŚW. SAKRAMENTU.    SPOWIEDŹ  ŚW.  
- za  dusze  ś.p. Juliana  Leżoń  w  10-tą  rocznicę śmierci – int. syna Krzysztofa. 

Niedziela,22.4.2018  

Godz. 9.30 

Godz.11.00 

Godz.19.00 

           CZWARTA  NIEDZIELA  WIELKANOCY  -  ( Rok B ) 

- O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Francesca  z okazji  urodzin - int. babci.     

- za dusze  ś.p. Romy  Sąsiadek – int. Pana  Józefa  Sobockiego. 

- O błog.Boże i opiekę Matki Bożej  dla Zygmunta z ok. 86 urodzin – int. rodziny. 

Poniedziałek,23.4.18 Godz. 9.30 - Intencja  wolna. 

Wtorek, 24.4.2018 Godz. 9.30 - O  miłosierdzie  Boże  i  łaskę  skruchy  dla  John. 

Środa, 25.4.2018 Godz.19.00 - Intencja  wolna.   

Czwartek, 26.4.2018 Godz. 9.30 - Intencja  wolna. 

Piątek, 27.4. 2018 Godz.15.00 - Intencja  wolna.             KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO. 

Sobota, 28.4. 2018 

 

Godz. 9.30 

Godz.19.00 

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

- Intencja  wolna. 

Niedziela, 29.4.2018                    PIĄTA  NIEDZIELA  WIELKANOCY   ( Rok B ) 

   

                                                                            OGŁOSZENIA   PARAFIALNE:   
1. W  każdą  niedzielę  odbywa  się  przygotowanie  liturgiczne  dla  dzieci  Komunijnych.  Dla  jednej  grupy  

dzieci  o  godz.16.00  a  dla  grupy  dzieci  o  godz.17.00. 

2. Egzamin  dla  dzieci  Komunijnych  ma  być  zakończony  do  niedzieli  6  maja.   

3. W  niedzielę  6  maja  odbędzie  się  próba  Spowiedzi  Świętej  dla  wszystkich  dzieci  bezpośrednio  po  

Mszy  świętej  (godz.11.00). 

4. Pierwsza  SPOWIEDŹ  ŚWIĘTA  odbędzie  się  w  dwóch  terminach  w  piątek 11 maja  o  godz.18.00         

i  w  sobotę 12  maja  o  godz.10.00  

5. Pierwsza  Komunia  Święta  w  naszej  parafii  w  Bedford  odbędzie  się  13  maja:  dla  jednej  grupy  dzieci  

o  godz.10.00  a  dla  drugiej  grupy  dzieci  o  godz.12.30. 

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

7. KURS  PRZEDMAŁŻEŃSKI  odbędzie  się  przez  najbliższe  dwie  niedziele  po  Mszy św.  (godz.19.00) 

8. 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. 

9. Po  Mszy  swiętej  polecam  zakup  „Gościa  Niedzielnego”  i  „Małego  Gościa Niedzielnego”  w  cenie  

Ł1.50  i  miesięczników  dla  rodziców ”Tak Rodzinie”  a  dla  dzieci  „Anioł  Stróż”  w  cenie  Ł2.00 

10. W  kruchcie  kościoła  jest  wywieszona  aktualna  Lista  ofiarodawców  -  Składki  Parafialne  i  osób,  które  

zadeklarowały  ofiary  Gift Aid  na  rzecz  naszej  parafii  w  Bedford. 

11. Bardzo proszę o pobranie kopert na Gift  Aid  na obecny rok dla osób, które podpisały deklaracje  Gift  Aid. 

12. W  związku  z  planowanym  nadaniem  imienia  Patrona  dla  Polskiej  Szkoły  Sobotniej  -  PLCA  

zamieszczam  na  stronie  internetowej  naszej  parafii  www.parafiabedford.org.  film  fabularny  p.t. 

‘‘FATIMA” i  życiorysy  proponowanych  patronów  dla  tej  szkoły  Św. Franciszka  i  Św. Hiacynty  

wyniesionych  na ołtarze  przez  papieża  Franciszka  w  100 lecie  objawień  Matki  Bożej  w  Fatimie. 

   https://www.youtube.com/watch?v=ArNyrG72hdo   

   http://gosc.pl/doc/3885483.Franciszek-i-Hiacynta-kanonizowano-dzieci-ktore-nie-sa 

http://www.parafiabedford.org/
https://www.youtube.com/watch?v=ArNyrG72hdo
http://gosc.pl/doc/3885483.Franciszek-i-Hiacynta-kanonizowano-dzieci-ktore-nie-sa


 

 

 

Attachments area 

Preview YouTube video Objawienia Madonny Maryjne Maryi w Fatimie Fatima Maryja Maria Matka Boża 

Boska Dubbing PL 

 

 

Franciszek i Hiacynta: kanonizowano dzieci, które nie są męczennikami  

   

Franciszek i Hiacynta Marto Joshua Benoliel  

Franciszek i Hiacynta Marto, których kanonizacji dokonał papież Franciszek podczas uroczystości 13 maja z 

okazji 100 rocznicy objawień w Fatimie, to pierwsze wyniesione na ołtarze dzieci, które nie są męczennikami. 

 Jak podkreśla postulatorka ich procesu kanonizacyjnego, s. Angela Coelho, ogłoszenie świętymi rodzeństwa 

Marto otwiera nowy rozdział w refleksji Kościoła nt. świętości, dostępnej dla wszystkich - także dzieci. 

https://www.youtube.com/watch?v=ArNyrG72hdo&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=ArNyrG72hdo&authuser=0
http://wf1.xcdn.pl/files/17/05/13/656127_mgCT_ChildrensofFatima_croped_83.jpg
http://wf1.xcdn.pl/files/17/05/13/656127_mgCT_ChildrensofFatima_croped_83.jpg


Franciszek Marto urodził się 11 czerwca 1908 r. w Aljustrel w parafii Fatima należącej do diecezji Leiria-

Fatima, jako szóste z siedmiorga dzieci ubogiego małżeństwa Manuela Pedro Marto i Olímpii de Jesus. 20 

czerwca został ochrzczony w parafialnym kościele w Fatimie. Podobnie, jak większość dzieci z ówczesnych 

portugalskich wiosek, chłopiec nie umiał czytać, ani pisać. W 1916 r., w wieku 8 lat rozpoczął pracę jako 

pastuszek, wypasając wraz z Hiacyntą i kuzynką Łucją dos Santos owce należące do rodziców. W tym samym 

roku był świadkiem trzech objawień Anioła Pokoju, który poprosił dzieci o modlitwę do Trójcy 

Przenajświętszej, Najświętszego Serca Jezusowego i Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny. Wiosną i 

jesienią, Anioł ukazał mu się na wzgórzu Cabeço, a latem w pobliżu studni zwanej Arneiro. W 1917 r. 

Franciszek wraz z młodszą siostrą Hiacyntą i kuzynką Łucją, byli świadkami sześciu objawień maryjnych, 

które miały miejsce 13 maja, 13 czerwca i 13 lipca w Cova da Iria, 19 sierpnia w Valinhos, a następnie 13 

września i października ponownie w Cova da Iria. Podczas objawień, Franciszek widział postać Anioła i Maryi, 

jednak nie słyszał żadnego z wypowiadanych przez nich słów.  

Wkrótce po objawieniu z 13 lipca, kiedy Maryja powierzyła dzieciom tajemnice, rodzeństwo zostało 

aresztowane przez władze gminy Vila Nova de Ourém, lecz pomimo dwudniowego przetrzymywania w 

więzieniu i zastraszania, nie wyjawiły treści orędzia przekazanego im przez Matkę Bożą.  

W październiku 1918 r. Franciszek zapadł na grypę "hiszpankę", której epidemia panowała wówczas na 

Półwyspie Iberyjskim. Jego choroba trwała do wiosny 1919 r. 2 kwietnia Franciszek przystąpił do pierwszej 

spowiedzi, a następnego dnia przyjął Pierwszą Komunię Świętą, będącą zarazem wiatykiem. Zmarł 4 kwietnia 

1919 r. ok. godz. 22.00. Następnego dnia został pochowany na cmentarzu w Fatimie. 17 lutego 1952 r. 

nastąpiła ekshumacja jego ciała, które 13 marca przeniesiono do fatimskiej bazyliki. Podobnie, jak Hiacynta, 

Franciszek nauczył się zasad wiary chrześcijańskiej w domu rodzinnym. Duże wrażenie zrobiły na Franciszku 

słowa Anioła "Pocieszajcie waszego Boga", które chłopiec starał się wypełniać poprzez modlitwę różańcem i 

adorację Najświętszego Sakramentu.  

 

Hiacynta Marto urodziła się 11 marca 1910 r. w Aljustrel. Była najmłodsza z siedmiorga rodzeństwa. 19 marca 

została ochrzczona w kościele parafialnym w Fatimie. W 1916 r. wraz z Franciszkiem i kuzynką Łucją dos 

Santos zaczęła wypasać owce należące do rodziców i wraz rodzeństwem była świadkiem trzech objawień 

Anioła: wiosna i jesienią na wzgórzu Cabeço, a latem w pobliżu studni Arneiro. W 1917 r. wraz z bratem i 

kuzynką doświadczyła także sześciu objawień Matki Bożej. W przeciwieństwie do Franciszka, Hiacynta 

słyszała słowa wypowiadane przez Maryję, choć rozmawiała z Nią jedynie Łucja. 

W październiku 1918 r. Hiacynta, podobnie jak brat zaraziła się grypą "hiszpanką", której powikłania 

doprowadziły do śmierci dziewczynki. Od 1 lipca do 31 sierpnia 1919 r. dziewczynka przebywała w szpitalu w 

Vila Nova de Ourém. W styczniu 1920 r. trafia do ochronki M.B. Cudownej w Lizbonie, a stamtąd do szpitala 

D. Estefânia. Tam, przeszła operację usunięcia dwóch żeber, która przyniosła bolesne komplikacje. 16 lutego 

po raz siódmy objawiła jej się Matka Boża. Po tym widzeniu Hiacynta przestała cierpieć. Zmarła wieczorem 20 

lutego 1920 r., a przed śmiercią zdążyła przystąpić do pierwszej w życiu spowiedzi. Cztery dni później została 

pochowana w Vila Nova de Ourém. 12 września 1935 r. jej ciało przeniesiono na cmentarz w Fatimie i złożono 

obok ciała Franciszka, skąd 1 maja 1951 r. zostało przeniesione do bazyliki.  

 

Hiacynta, która otrzymała od Anioła i Matki Bożej polecenie modlitwy w intencji nawrócenia grzeszników i o 

pokój na świecie, modliła się także w intencji Ojca Świętego. "Miała usposobienie zawsze poważne, skromne i 

miłe, które świadczyło o obecności Boga w całym jej postępowaniu, co spotyka się u starszych ludzi, bardzo 

cnotliwych" - wspominała kuzynkę Łucja dos Santos. Hiacynta nosiła rzemień pokutny, odmawiała sobie 

pożywienia, rezygnowała z ulubionych zabaw i każdego wieczora prosiła rodzinę o wspólną modlitwę 

różańcową.  

 

Jak pisała w swoich "Wspomnieniach" Łucja, po objawieniach Franciszek i Hiacynta, pomimo dziecięcego 

wieku, skoncentrowali swoje życie na Bogu, modlitwie i podejmowaniu różnorodnych ofiar i cierpień w 

intencji grzeszników. Oprócz modlitwy i wyrzeczeń, odwiedzali i pocieszali potrzebujących, a niekiedy 

udzielali im także rad.  

 

O ich duchowej dojrzałości świadczy także postawa wobec własnej śmierci, przed którą dzieci pocieszały 

bliskich i o której mówiły, że jest przejściem do Nieba i spotkaniem z Bogiem. Podczas objawień, Matka Boża 



zapowiedziała dwójce rodzeństwa, że wkrótce zabierze ich do Nieba.  

 

Proces beatyfikacyjny rodzeństwa Marto trwał w latach 1952-1979 i zakończył się promulgacją dekretu 

Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych o heroiczności ich cnót. W 1999 r. została uznana autentyczność 

pierwszego z cudów za ich przyczyną, dotyczącego uzdrowienia franciszkańskiej tercjarki Marii Emilii Santos, 

która przez 20 lat pozostawała unieruchomiona z powodu choroby kości.  

 

Jan Paweł II beatyfikował Franciszka i Hiacyntę Marto 13 maja 2000 r. w Fatimie podczas swojej wizyty w 

Jubileuszowym Roku 2000.  

 

Następny cud uznany w procesie kanonizacyjnym dotyczył uzdrowienia brazylijskiego chłopca, do którego 

doszło w 2007 r. Wówczas, w trzy dni po tragicznym wypadku, podczas którego chłopiec wypadł z okna i 

doznał poważnych uszkodzeń mózgu, które groziły utratą życia lub głęboką niepełnosprawnością, dziecko w 

niewytłumaczalny sposób odzyskało zdrowie i sprawność. 

 

 

 

 

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

15. Są  także  formularze  do  zamawiania  Intencji  mszalnych. 

 

STRONA INTERNETOWA NASZEJ PARAFII w BEDFORD:  parafiabedford.uk 

https://www.youtube.com/watch?v=ArNyrG72hdo&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=ArNyrG72hdo&authuser=0
http://parafiabedford.uk/

