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                                                                     Dar bojaźni Bożej 

Ten kto kocha, nie boi się osoby kochanej. Im głębiej przeżywa prawdę o miłości, tym pełniej doświadcza 

miłości Boga, tym mniej się Go obawia. Miłość usuwa lęk. Jest nastawiona na ubogacenie, podnoszenie, 

uszczęśliwianie osoby kochanej, więc jakże pogodzić ją z lękiem? Chrześcijaństwo wśród wszystkich religii 

świata objawia miłość, podprowadzając człowieka jako kochane dziecko najbliżej Boga. To religia, w której 

znika dystans między grzesznym człowiekiem a kochającym Bogiem Ojcem. Ktokolwiek jednak przeżył 

w sposób odpowiedzialny prawdę, że Bóg go kocha, spotyka się twarzą w twarz z niezwykłym zaufaniem, 

jakim Bóg go darzy. W zaufaniu tym dźwięczy struna bojaźni, by tego zaufania nie zawieść. Owa bojaźń się 

potęguje, gdy Bóg w imię miłości oczekuje od człowieka złożenia w świecie świadectwa tej miłości. Bóg 

pragnie, byśmy objawiali ludziom, jak bardzo On ich kocha. Nie łatwe to zadanie. Aby je dobrze wykonać, 

potrzebne jest poczucie odpowiedzialności za zaufanie. I to poczucie jest darem Ducha Świętego, który 

zwiemy darem bojaźni Bożej.          

 Każdy chrześcijanin jest apostołem Jezusa Chrystusa w swoim środowisku. Od jego świadectwa zależy 

skuteczność odkrywania wartości Ewangelii we współczesnym świecie. To apostolstwo musi więc być oparte 

w wielkiej mierze na darze bojaźni Bożej.        

 Doskonale można obserwować dary Ducha Świętego w życiu i działalności św. Pawła. On, gorliwy 

prześladowca chrześcijan, obalony łaską Boga na ziemię w drodze do Damaszku, bardzo szybko odkrył gest 

zaufania, jakim go obdarzył zmartwychwstały Chrystus. Odtąd tylko jednego się obawiał, by nie zawieść 

Zmartwychwstałego. Nie bał się ludzi. Wzmocniony darem odwagi potrafił pokonywać wszystkie 

przeciwności, zwycięsko wyjść z najtrudniejszych sytuacji, bał się jedynie, by nie zawieść Chrystusa, w którym 

dostrzegał Mesjasza. Bojaźń Boga wzywała go do ustawicznego podejmowania trudnych misji, dotarł na 

Areopag w Atenach, by dyskutować o zmartwychwstaniu z ówczesną inteligencją Grecji; stanął przed 

namiestnikiem w Cezarei, przed Sanhedrynem w Jerozolimie i przed samym cesarzem w Rzymie. Bojaźń Boża 

była motorem jego apostolskiego działania. 

Każde sumienie dobrze ustawione lęka się, by Boga nie obrazić, by Go nie zranić grzechem. Dar bojaźni Bożej 

jest częścią apostolskiego wyposażenia dojrzałego chrześcijanina. To szczególna więź z Bogiem, oparta na 

odpowiedzialności za wykonanie zadania. To ona sprawia, że Bóg może spokojnie na danego człowieka liczyć, 

wiedząc, że on Go nie zawiedzie. 

Ten dar wzrasta, w miarę jak człowiek się do niego odwołuje. Duch Święty czuwa, by to poczucie 

odpowiedzialności było coraz większe. Udział w pracy, do której Bóg angażuje swego apostoła, doskonali jego 

miłość, a ta w miarę jak wzrasta, pociąga za sobą wzrost odpowiedzialności. Jakże niewielu chrześcijan 

obecnie jest dumnych z tego, iż Bóg potrzebuje ich na świadków swojej miłości. Często uciekają przed tą 

odpowiedzialnością, nie chcąc narażać się na przykrości ze strony otoczenia. Wolą zawieść Boga i nie 

świadczyć o Jego miłości, niż narazić się na atak świata, w którym żyją. To nie zawsze jest skutkiem braku 

odwagi, zawsze natomiast jest połączone ze zlekceważeniem daru bojaźni Bożej. To znak braku 

odpowiedzialności za zadania, jakie Bóg chrześcijaninowi wyznacza i z których trzeba się będzie rozliczyć. 

Dar bojaźni Bożej jest nieodzowną pomocą w dawaniu świadectwa ewangelicznej prawdzie i miłości.  

http://parafiabedford.uk/
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Niedziela,29.4.2018                      PIĄTA  NIEDZIELA  WIELKANOCY   ( Rok B )  

 Godz.  9.30 

Godz.11.00 

Godz.19.00 

za dusze ś.p.Stanisława Nadańskiego z ok.41 rocznicy śmierci–int. żony z rodziną. 

- za  dusze  ś.p. Jadwigi  Kowalewskiej  w miesiąc po śmierci – int.syna z rodziną. 

- za  dusze  ś.p. Teresy  Cieślak  -  int. syna  Mariusza  z  żoną. 

Poniedziałek, 30.4.18 Godz. 9.30 - za  dusze  ś.p. Danuty Wieczorek  w 1-szą rocznice śmierci–int.synów z rodziną.   

Wtorek,  1.5.2018 Godz. 9.30 - O  łaskę  zdrowia  dla  Władysławy  -  int. siostry.   

Środa,    2.5.2018 Godz.19.00 - O błogosławieństwo Boże i zdrowie dla babci Heleny z ok. 80-tych urodzin – 

  int.wnuczki z rodziną.    NABOŻEŃSTWO  MAJOWE.   

Czwartek, 3.5.2018  

Godz. 9.30 

Godz.19.00 

- UROCZYSTOŚĆ  NAJŚW. MARYI  PANNY  KRÓLOWEJ  POLSKI 

- O  zdrowie  i  błogosławieństwo Boże dla  Zofii Markowskiej. 

- O  uzdrowienie  dla  Mirosława  za  wstawiennictwem św. Jana Pawła II. 

Piątek, 4.5.2018  

Godz.15.00 

Godz.18.30 

Godz.19.00 

- PIERWSZY  PIĄTEK  miesiąca  MAJA 

- Intencja  wolna.     KORONKA  do  MIŁOSIERDZIA BOŻEGO.   

- SPOWIEDŹ  ŚWIĘTA  z  okazji  Pierwszego Piątku Miesiąca.   

- O  uzdrowienie  dla  Mirosława  za wstawiennictwem  św. Peregryna.   

Sobota, 5.5.2018 

 

Godz. 9.30 

 

Godz.19.00 

za dusze ś.p.Edmunda Markowskiego -int. żony. NABOŻEŃSTWO  MAJOWE.   

 ADORACJA  NAJŚW. SAKRAMENTU.    SPOWIEDŹ  ŚW.  
- O uzdrowienie  dla Mirosława  za wstawiennictwem Matki Bożej Fatimskiej.   

Niedziela, 6.5.2018  

Godz. 9.30 

Godz.11.00 

Godz.18.00 

Godz.19.00 

           SZÓSTA  NIEDZIELA  WIELKANOCY  -  ( Rok B ) 

- O błog. Boże  dla Dawida Wodeckiego  z  okazji 9-tych  urodzin – int. rodziców.     

- W  intencji  naszej  Ojczyzny. 

- ADORACJA  NAJŚWIĘTSZEGO  SAKRAMENTU. 

- O dary Ducha  Świętego  w czasie  egzaminów  dla  Michała – int. rodziny. 

Poniedziałek,7.5.18 Godz. 9.30 - za  dusze  ś.p. Zygmunta  i  Charlie  Willis  -  int. Pani Urszuli  Willis. 

Wtorek, 8.5.2018  

Godz. 9.30 
UROCZYSTOŚĆ  ŚW. STANISŁAWA Biskupa i Męczennika. 

za dusze ś.p.Stanisława i Stanisława Buźniak i Stanisława Kulasinskiego–int.córki 

Środa, 9.5.2018 Godz.19.00 - Intencja  wolna.         NABOŻEŃSTWO  MAJOWE. 

Czwartek, 10.5.2018  

Godz. 9.30 

Godz.19.00 

                  WNIEBOWSTĄPIENIEW  PAŃSKIE. 

- W  intencji  dziękczynno -  błagalanej  o zdrowie i dalsza opiekę  dla  całej 

- Intencja  wolna.                                        rodziny – int. Pani Urszuli  Willis. 

Piątek, 11.5. 2018 Godz.15.00 

Godz.18.00 

- Intencja  wolna.             KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO. 

- SAKRAMENT  PIERWSZEJ  SPOWIEDZI  ŚW. dla dzieci Komunijnych.  

Sobota, 12.5. 2018 

 

Godz. 9.30 

Godz.10.00 

Godz.19.00 

- za  dusze  ś.p. Kacperka  -  int. rodziców.  NABOŻEŃSTWO  MAJOWE.   

- SAKRAMENT  PIERWSZEJ  SPOWIEDZI  ŚW. dla dzieci Komunijnych.  

za dusze  ś.p. Edwarda i Heleny Motybel w rocznicę  śmierci – int. syna z rodziną. 

Niedziela, 13.5.2018                                    SIÓDMA  NIEDZIELA  WIELKANOCY   ( Rok B ) 

  PIERWSZA  KOMUNIA  ŚWIĘTA  W  BEDFORD          

                      CHRZEST  ŚW.:  Sakrament  Chrztu  świętego  w  naszym  kościele  w  Bedford  otrzymali: 

                      RITA  STANKEVICIUTE i  SOFIA  RZONSKA -  14 kwietnia 2018 r,  TYMON  KRZYSZTOF SZYMAŃSKI –  

                      22 kwietnia 2018 r,  TOMASZ  RYSZARD  ELLIOTT  BELL i  TEODOR  ZAWISZA – 29 kwietnia 2018 r.  

                      Nowo ochrzczonym  dzieciom   i  ich  rodzicom  życzymy  błogosławieństwa  i  opieki  Bożej.   

                                                                    OGŁOSZENIA   PARAFIALNE:   
1. W niedzielę 6 maja w Harpur Suite w Bedford odbędzie się POLSKI  DZIEŃ–Polish Heritage Day (g.11.00). 

O godz.11.00 odprawiona będzie  Msza Św. w intencji  naszej  Ojczyzny  w  naszym  kościele w Bedford. 

2. W niedzielę  6  maja  odbędzie się  próba Spowiedzi  Św  dla wszystkich dzieci  po Mszy  Św (godz.11.00). 

3. Pierwsza SPOWIEDŹ  ŚWIĘTA odbędzie się w  piątek 11 maja o godz.18.00  i w sobotę 12 maja o g.10.00  

4. 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. 

5. BIAŁY  TYDZIEŃ  dla  dzieci  Komunijnych  rozpocznie  się  w  poniedziałek  14  maja  na  Mszy  świętej  

o  godz. 19.00  i  w  każdy  następny  dzień  tego  tygodnia  i  zakończy się  w sobotę  Mszą  św o godz.19.00 

6. Rocznica  Pierwszej  Komunii  Świętej  dla  dzieci  komunijnych  z  2017 r.  odbędzie  sie  na  Mszy  świetej  

20 maja  o  godz.11.00  Zapraszam  wszystkie  dzieci  z  ubiegłego  roku  na  tę  Mszę  świętą. 

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

by cały kraj  otoczyć  żywym  Różańcem.  Dzisiaj  po  każdej  Mszy sw. odmówimy Dziesiątke Różańca Św. 



8. W  tym  tygodniu  przypada Pierwszy  Piątek  miesiąca  maja. Okazja  do  spowiedzi  św. o godz.18.30 

9. W  ten  piątek  odbędzie  się  Zebranie  dla  ministrantów  o  godz.18.00 

10. W każdą środę maja o godz.19.00  i w  każdą  sobotę maja o  g.9.30 odprawiane będą Nabożeństwa Majowe  

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

12. 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 

13. W  czwartek  31  maja  w  Uroczystość  Bożego  Ciała  planowany  jest  wspólny  wyjazd  autobusem  na  

Pielgrzymkę  do  Walsingham   dla  dzieci,  które  przystąpią  do  Pierwszej  Komunii  Swiętej  w  tym  roku  

z  naszej  parafii.  Wyjazd  jest  bezpłatny.  Będę  przyjmował  zgłoszenia  na  ten  wyjazd. 

 

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

      które  zadeklarowały  ofiary  Gift Aid  na  rzecz  naszej  parafii  w  Bedford. 

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

16. 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 

 

 

 

Attachments area 

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

Boska Dubbing PL 

 

 

http://www.parafiabedford.org/
https://www.youtube.com/watch?v=ArNyrG72hdo
http://gosc.pl/doc/3885483.Franciszek-i-Hiacynta-kanonizowano-dzieci-ktore-nie-sa
https://www.youtube.com/watch?v=ArNyrG72hdo&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=ArNyrG72hdo&authuser=0


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. 

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 

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


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. 

 

 

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/

