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Nr. 1526                             UROCZYSTOŚĆ   TRÓJCY   PRZENAJŚWIĘTSZEJ                                      Rok B                                                                

                                                              Niepojęty Bóg 

Św. Augustyn rozpoczyna swe „Wyznania” od próby wyrażenia, kim jest dla niego Bóg. Tekst należy do 

najpiękniejszych opisowych definicji Boga, jakie wypracowano na przestrzeni wieków. W Uroczystość Trójcy 

Świętej warto w oparciu o słowa biskupa Hippony dostrzec w Bogu niewypowiedzianą tajemnicę.  

„Czymże więc jesteś, Boże mój? Tylko do Ciebie wołam, Pana Boga! Bo któż jest Bogiem oprócz Pana? Jakiż 

jest Bóg oprócz Boga naszego? 

O, najwyższy, najlepszy, najmożniejszy, bezgranicznie wszechmocny, najbardziej miłosierny 

i najsprawiedliwszy, najgłębiej ukryty i najbardziej obecny, najpiękniejszy i najsilniejszy, zawsze istniejący, 

a niepojęty! Niezmienny jesteś, a przemieniasz wszystko, nigdy nie nowy, nigdy nie stary, wszystko 

odnawiasz, a do starości wiedziesz pysznych, gdy oni o tym nie wiedzą. Zawsze działasz, zawsze trwasz 

w spoczynku, gromadzisz, a niczego nie potrzebujesz. Podtrzymujesz, napełniasz, osłaniasz. Wszystko 

stwarzasz, karmisz, prowadzisz ku doskonałości. Szukasz, a niczego Ci nie brakuje. 

Kochasz, a nie spalasz się; troszczysz się, a nie lękasz; żałujesz, a nie bolejesz; gniewasz się, a spokojny jesteś; 

dzieła zmieniasz, a nie zmieniasz zamysłu; przygarniasz, co napotkasz, chociaż nigdy tego nie utraciłeś. Nigdy 

nie jesteś ubogi, a radujesz się zyskiem. Nigdy się nie łakomisz, a żądasz pomnożenia tego, co dałeś. Daje się 

Tobie ponad obowiązek, abyś Ty był dłużnikiem — a któż z nas ma cokolwiek, co nie byłoby Twoje? 

Oddajesz długi, nic winien nie będąc. Długi darowujesz, nic nie tracąc. 

Cóż ja tu mówię, Boże mój, życie, słodyczy mego życia święta! I cóż właściwie mówią ci wszyscy, którzy 

o Tobie mówić usiłują! Lecz biada, jeśli się o Tobie milczy! Choćby najwięcej wtedy mówił człowiek, 

niemową jest”. 

Różne są podejścia człowieka do Boga. Dla jednych jest On hipotezą tłumaczącą wiele trudnych do 

wyjaśnienia zjawisk w życiu ludzkim i we wszechświecie. Dla innych Bóg to odległa rzeczywistość, która nie 

ma większego wpływu na nasze życie. Ci traktują Stwórcę na podobieństwo planety Saturna. Wiadomo, że jest, 

że przy pomocy lunety można ją obserwować, można też sporo na jej temat wyczytać w rozprawach 

astronomicznych. A jednak miliony ludzi umiera na naszym globie nic o Saturnie nie wiedząc. Dla sporej 

liczby ludzi Bóg to odległa, trudno dostrzegalna rzeczywistość, nie mająca żadnego wpływu na nasze losy. 

Wierzą, że On istnieje, ale nic poza tym. Znacznie bardziej interesuje ich mieszkający za ścianą sąsiad, niż Bóg 

i Jego Tajemnica. 

Apostołowie do momentu Zesłania Ducha Świętego obliczali możliwości wykonania czekających ich zadań 

według własnych sił i dlatego siedzieli, pełni bojaźni, zamknięci w Wieczerniku. Gdy jednak podjęli 

współpracę z Bogiem, dokonali dzieł, wobec których sami stawali zdumieni. 

Dla chrześcijanina Bóg to nie hipoteza, to nie rzeczywistość odległa jak planeta Saturn, to nawet nie Słońce na 

niebie, lecz Wszechmocny Przyjaciel, z którym można współpracować na co dzień. 
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 Niedziela,27.5.2018                  UROCZYSTOŚĆ  TRÓJCY  PRZENAJŚWIĘTSZEJ   ( Rok B )  

 Godz. 9.30 

Godz.11.00 

Godz.19.00 

- W int.Anny z okazji 43 urodzin o błog. Boże i opiekę Matki Bożej – int. rodziny. 

- O zdrowie  i  błog. Boże dla  mamy  Teresy  z okazji  urodzin  -  int. córki. 

- O błog. Boże  i  opiekę  Matki  Bożej  dla  Iwony  Krawczyńskiej  -  int. rodziny. 

Poniedziałek,28.5.18 Godz. 9.30 - O  zdrowie  i  błog. Boże  dla  Ireny  Budarkiewicz  -  int. koleżanki. 

Wtorek,  29.5.2018 

Św.Urszuli Leduchowskiej 

Godz. 9.30 

 

- za  dusze  ś.p. Zbigniewa  Borkowskiego.   

Środa,    30.5.2018 Godz. 9.30 - Intencja  wolna.    NABOŻEŃSTWO  MAJOWE.   

Czwartek, 31.5.2018 Godz. 8.30 

Godz. 9.00 

- Intencja  wolna. 

- PIELGRZYMKA  dzieci  Komunijnych  do  Walsingham. 

Piątek, 1.6.2018  

Godz.15.00 

 

Godz.18.00 

Godz.19.00 

- PIERWSZY  PIĄTEK  miesiąca CZERWCA 

- za dusze  ś.p.Genowefy, Kazimierza i Józefa o miłosierdzie Boże – int. siostry. 

          KORONKA  do  MIŁOSIERDZIA BOŻEGO.   
- SPOWIEDŹ  SWIĘTA  dla  dzieci  z okazji  Pierwszego Piątku Miesiąca. 

- Intencja wolna.   

Sobota, 2.6.2018 

Św. Justyna 

 

Godz. 9.30 

Godz.10.00 

Godz.19.00 

- O  błog. Boże dla Marka i Giny  Ciuro  z okazji 50 urodzin  -  int. rodziców.   

- ADORACJA  NAJŚW. SAKRAMENTU.    SPOWIEDŹ  ŚW. 

- W int.Krystiana z ok.27 urodzin o błog.Boże i opieke Matki Bożej – int. rodziny.     

Niedziela, 3.6.2018  

Godz. 9.30 

Godz.11.00 

Godz.15.00 

Godz.18.00 

Godz.19.00 

UROCZYSTOŚĆ NAJŚW. CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA – BOŻE  CIAŁO. 

- O błog. Boże  dla  Renaty  i  Simon  z okazji  5-ej  rocznicy  ślubu  -  int. mamy.     

- Intencja  wolna. 

- PROCESJA  BOŻEGO  CIAŁA  w  Laxton  Hall. 

- ADORACJA  NAJŚWIĘTSZEGO  SAKRAMENTU. 

- za  dusze  ś.p. Czesława  Besztys  i  ś.p. Piotra  Domel  -  int. rodziny.     

Poniedziałek,4.6.18 Godz. 9.30 - Intencja  wolna. 

Wtorek, 5.6.2018 

Św. Bonifacego 

Godz. 9.30 - za  dusze  ś.p. Vasyla  Sverdelean  -  int. żony  z  rodziną. 

Środa, 6.6.2018 Godz.19.00 - Intencja  wolna. 

Czwartek, 7.6.2018 Godz. 9.30 - O błog. Boże, zdrowie i opieke M.Bożej dla Piotra z ok.50 urodzin – int. matki. 

Piątek, 8.6 2018  

Godz.15.00 

Godz.19.00 

- UROCZYSTOŚĆ  NAJŚW.  SERCA  PANA  JEZUSA  - Odpust Parafialny 

- W intencji  naszej  parafii  w  Bedford.  Koronka do Miłosierdzia Bożego. 

- za  dusze ś.p. zmarłych z rodziny Jakubowskich i Kręciszewskich – int. rodziny.   

Sobota, 9.6.2018 

 

 

Godz. 9.30 

Godz.10.00 

Godz.19.00 

- NIEPOKALANEGO  SERCA  NAJŚWIĘTSZEJ  MARYI  PANNY. 

- za dusze  ś.p. Stanisława Buźniak w 36-tą rocznicę śmierci -  int. córki z rodziną. 

  ADORACJA  NAJŚW. SAKRAMENTU.  SPOWIEDŹ  ŚWIĘTA. 

- Intencja  wolna. 

Niedziela, 10.6.2018   DZIESIĄTA  NIEDZIELA  ZWYKŁA  ROKU  LITURGICZNEGO (Rok B) 

  OGŁOSZENIA   PARAFIALNE: 

CHRZEST  ŚWIETY: Sakrament   Chrztu  Św. w  naszym  kościele  w  Bedford  otrzymali:  

                                                                  MARIA  KREJA  i  ZUZANNA  ALICJA  TREDER  w  sobotę  26 maja  2018 r.   

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

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

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

3. Dzisiaj  po Mszy św.(godz.19.00) w ramach  Kursu  Przedmałżeńskiego – konferencja Poradni Rodzinnej.  

4. W czwartek  31  maja   organizujemy  wspólny  wyjazd  autobusem  na  Pielgrzymkę  do  Walsingham   dla  

dzieci,  które  przystąpiły  do  Pierwszej  Komunii  Swiętej  w  tym  roku  i  również  dla  dzieci,  które  

obchodzą  rocznicę  swojej  Pierwszej  Komunii  Świętej .   

      Wyjazd  sprzed  naszego  kościoła  w  Bedford  o  godz.9.00  i  powrót  planowany  jest  na  godz.20.00.  

      Wyjazd  jest  bezpłatny.  Pozostało  jeszcze  kilka  wolnych  miejsc  dla  dzieci.  Będę  przyjmował  jeszcze 

      do  dzisiaj  wieczorem  zgłoszenia  na  ten  wyjazd. 

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

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

6. Biuletyny  Parafialne wysyłane  drogą  e-mailową  będą  wysyłane  tylko  do  tych  osób,  które  podały  mi  

swoje  aktualne  adresy  e-mailowe  podczas  ostatnich  wizyt  duszpasterskich  (Kolędy Parafialnej). 



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

 

 

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

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

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

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

      zamieszczam  na  stronie  internetowej  naszej  parafii  www.parafiabedford.uk  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. 

 

 


