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Nr. 1525                          UROCZYSTOŚĆ   WNIEBOWSTĄPIENIA  PAŃSKIEGO                                      Rok B                                                                

                                                                    Niebo w sercu 

Wspominamy moment z życia Chrystusa po zmartwychwstaniu, w którym po raz ostatni spotkał się w sposób 

widzialny z Apostołami i swymi uczniami na górze Oliwnej. Odszedł do nieba. A gdzie jest niebo? Gdzie 

można Chrystusa dziś spotkać? Gdzie można z Nim porozmawiać? Przecież od tego spotkania zależy szczęście 

chrześcijanina. 

Jedni uważają, że niebo, do którego odszedł Chrystus, jest bardzo daleko. Między ziemią, na której żyjemy, 

a niebem, w którym On się znajduje, jest wielka przepaść. Niebo i ziemia to dwie zupełnie różne, odległe od 

siebie rzeczywistości. W takiej sytuacji chcąc się z Chrystusem spotkać, istnieją tylko dwie możliwości: albo 

trzeba umrzeć, albo czekać, aż On po raz drugi przyjdzie na ziemię.     

 Ludzie ci przeżywają bolesne rozdarcie. Z jednej strony tęsknią za nawiązaniem kontaktu z Chrystusem, 

za ziemią obiecaną, za rzeczywistością, w której nie ma cierpienia, w której jest tylko i wyłącznie radość 

i szczęście, a z drugiej strony muszą być na ziemi, muszą zajmować się tym wszystkim, co składa się na 

ludzkie życie. Traktują pobyt na ziemi jako wygnanie, jako uciążliwe przejście i lekceważąco patrzą na to 

wszystko, co się składa na doczesne życie.         

 Istnieje druga grupa chrześcijan, którzy właśnie potraktowali na serio to ostatnie zdanie Chrystusa: „Oto 

Ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata”. Oni odkrywają Chrystusa we wszystkim, co ich 

otacza, i we wszystkim, co przeżywają. Nie tylko w Eucharystii i w Kościele, lecz odkrywają Go w pięknie 

przyrody, w kwiatach, które się teraz rozchylają, w śpiewie ptaków, w tych nowych liściach, które w cudowny 

sposób rok w rok wydają drzewa. Odkrywają Chrystusa w uśmiechu małego dziecka i w miłości matki do 

dziecka. Odkrywają Chrystusa w każdej ludzkiej przyjaźni, w każdym dobrym czynie, w każdym cierpieniu, 

w każdej sytuacji, w jakiej są.         

 Tajemnica takiego życia religijnego polega na tym, że ci ludzie nie szukają nieba daleko od ziemi, nie 

szukają szczęścia dopiero po śmierci. Oni odkrywają niebo, bliżej aniżeli ziemię. Ziemia jest pod naszymi 

nogami, ale niebo jest bliżej, bo jest w naszym sercu. Chodzi tylko o to, aby Chrystusa w nim dostrzec. On jest 

w każdym ludzkim sercu. Tylko jest za obłokiem doczesności, za obłokiem różnych ludzkich wad, nałogów, 

czasami grzechu. Jeżeli człowiek potrafi odsunąć ten obłok i odkryje Chrystusa w swoim sercu, już Go nigdy 

nie będzie szukał daleko, lecz pójdzie z Nim przez życie i będzie szczęśliwy bez względu na to, w jakiej 

sytuacji się znajdzie. 

Powiedzmy coś więcej. Gdyby grzesznik został wprowadzony w grono świętych, to nie będzie wiedział, że jest 

w niebie, bo on w to grono razem z sobą zaniesie piekło. Gdyby człowiek czystego serca, wypełniony Bogiem, 

znalazł się wśród potępionych, nie będzie wiedział, że jest w piekle, bo on w sercu ciągle przeżywa radość 

nieba. Nie szukajmy nieba na górze, a piekła na dole. Niebo jest w ludzkim sercu i piekło jest w ludzkim sercu. 

Człowiek, który odkryje Chrystusa w sobie, pójdzie przez świat zawsze ze szczęściem na twarzy. Tym 

szczęściem będzie zdumiewał innych i tego szczęścia będą mu zazdrościli. 

Niech Chrystus, który w sposób eucharystyczny, sakramentalny się spotka z nami przy ołtarzu, pomoże nam 

uczynić z naszego serca niebo, pomoże nam odsunąć to wszystko, co je jeszcze zakrywa, pomoże nam odkryć 

prawdziwe szczęście. 

http://parafiabedford.uk/
mailto:gsaleksandrowicz@gmail.com


Niedziela,13.5.2018                      SIÓDMA  NIEDZIELA  WIELKANOCY   ( Rok B )  

 Godz.10.00 

Godz.12.30 

Godz.19.00 

- W  intencji  dzieci  Komunijnych. 

- W  intencji  dzieci  Komunijnych. 

- za  dusze  ś.p. Bronisława  Guzińskiego  w  13-tą rocznicę śmierci – int. rodziny. 

Poniedziałek,14.5.18 

Św.Macieja Apostoła  

 

Godz. 9.30 

Godz.19.00 

             BIAŁY  TYDZIEŃ  dla  dzieci  Komunijnych. 

- Intencja  wolna. 

- Intencja  wolna.   

Wtorek,  15.5.2018 Godz. 9.30 

Godz.19.00 

- O zdrowie  i  opiekę  Matki Bożej dla  Zofii  Markowskiej. 

- za  dusze  ś.p. rodziców  Gertrudy  i  Roberta  -  int. córki.   

Środa,    16.5.2018 

Św.Andrzeja Boboli 

Godz.12.00 

Godz.19.00 

- Intencja  wolna. 

- Intencja  wolna.    NABOŻEŃSTWO  MAJOWE.   

Czwartek, 17.5.2018 Godz. 9.30 

Godz.19.00 

- Intencja  wolna. 

- Intencja  wolna. 

Piątek, 18.5.2018 Godz.15.00 

Godz.18.00 

Godz.19.00 

- Intencja  wolna.     KORONKA  do  MIŁOSIERDZIA BOŻEGO.   

- SPOWIEDŹ  SWIĘTA  dla  dzieci  z okazji Pierwszej Rocznicy Komunii Św. 

-  Intencja wolna.   

Sobota, 19.5.2018 

 

Godz. 9.30 

 

Godz.19.00 

- Intencja  wolna. NABOŻEŃSTWO  MAJOWE.   

 ADORACJA  NAJŚW. SAKRAMENTU.    SPOWIEDŹ  ŚW.  
- za  dusze  ś.p. Praksedy i Jana Stolc – int. Pani Urszuli  Willis.   

Niedziela,20.5.2018  

Godz. 9.30 

Godz.11.00 

Godz.19.00 

           UROCZYSTOŚĆ  ZESŁANIA  DUCHA  ŚWIETEGO 

- O błog. Boże  i  opiekę  dla  dzieci  i  wnuków  -  int. Pani Jadwigi  Szyszko.     

- O błog. Boże i opiekę Matki Bożej  dla  Danieli Tokarczyk – int. córki z rodziną. 

- za  dusze  ś.p. Zbigniewa  Fara  - int. siostry z rodziną. 

Poniedziałek,21.5.18 

NMP Matki Kościoła 

Godz. 9.30 - Intencja  wolna. 

Wtorek, 22.5.2018 Godz. 9.30 - Intencja  wolna. 

Środa, 23.5.2018 Godz.19.00 - Intencja  wolna.         NABOŻEŃSTWO  MAJOWE. 

Czwartek, 24.5.2018 

J.Ch. Najw.Kapłana 

Godz. 9.30 - Intencja  wolna. 

Piątek, 25.5. 2018 Godz.15.00 - Intencja  wolna.             KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO.  

Sobota, 26.5. 2018 

Św. Filipa Nereusza 

 

Godz. 9.30 

Godz.10.00 

Godz.19.00 

- za  dusze  ś.p. Michała  Śliwy  w  rocznicę  śmierci  -  int. córki. 

  NABOŻEŃSTWO  MAJOWE.   ADORACJA  NAJŚW. SAKRAMENTU. 

- Intencja  wolna. 

Niedziela, 27.5.2018             UROCZYSTOŚĆ  TRÓJCY  PRZENAJŚWIĘTSZEJ   ( Rok B ) 

  OGŁOSZENIA   PARAFIALNE: 

1. W najbliższą  niedzielę  20 maja  w  Laxton Hall  odbędzie  się  coroczne  ŚWIĘTO  RODZINY.   

O  godz.12.00  odprawiona  będzie  Msza  św. pod  przewodnictwem  Ks Biskupa  Wiktora  Skworca. 

2. Dzisiaj  w  naszej  parafii  w  Bedford   odbędzie  się  PIERWSZA  KOMUNIA  ŚWIETA:  dla  jednej  

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

3. 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 

4. Rocznica  Pierwszej  Komunii  Świętej  dla  dzieci  komunijnych  z  2017 r.  odbędzie  sie  na  Mszy  świętej  

20 maja o godz.11.00  SPOWIEDŹ ŚWIĘTA dla tych dzieci  odbędzie się w ten piątek 18 maja o godz.18.00   

5. W  środę  16  maja  odbędzie  się  ZEBRANIE  DEKANALNE  księży  Polskiej  Misji  Katolickiej  z  

udziałem  Ks. Rektora  PMK.  Zapraszam  na  Mszę  świetą  koncelebrowaną  w  tę  środę  na  godz.12.00 

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

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

8. 27 maja po Mszy św.(godz.19.00) w ramach  Kursu  Przedmałżeńskiego – konferencja Poradni Rodzinnej.  

9. 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. 

10. W  niedzielę  3 czerwca  organizowany  jest  z  naszej  parafii  wyjazd  autobusem  na  Procesję  Bożego  

Ciała  do  Laxton Hall.  Koszt  przjeazdu  wynosi  Ł10.  Zapisy na wyjazd  przyjmuje Pani Janina Wodecka. 

11. P.S.: Pragnę  poinformować o  zmianie  mojego  adresu  e-mailowego: gsaleksandrowicz@gmail.com          



 

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

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

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

14. 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 

 

 

 

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 

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


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. 

 

 

 

 

15. Obecnie  do  naszej  parafii  w Bedford  jest  zapisanych  3796  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. 

 

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

17. 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/

