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Nr. 1528                         DWUNASTA  NIEDZIELA  ZWYKŁA  ROKU  LITURGICZNEGO                             Rok B                                                                

                                             NARODZINY  ŚW. JANA  CHRZCICIELA 

Każda rodzina cieszy się z narodzin dziecka, które jest owocem miłości rodziców i darem Boga.        

Z każdym dzieckiem są związane plany i marzenia, że wyrośnie na wspaniałego człowieka i będzie 

dumą rodziny. Jan Chrzciciel nie przychodzi na świat, aby zrealizować rodzinne ambicje. On 

przychodzi, aby przygotować ludzkie serca na przyjęcie Mesjasza i zaświadczyć,                              

że Jezus z Nazaretu jest Zbawicielem świata.                                                                                                            

„Dla Elżbiety nadszedł czas rozwiązania i urodziła syna”. Elżbieta uchodziła dotąd za niepłodną. 

Domyślamy się, że oboje z mężem Zachariaszem głęboko cierpieli z powodu braku potomstwa. Byli 

ponadto posunięci w latach. Jednak Bóg, który niemożliwe czyni możliwym, miał w tym swój plan. 

Okazał im miłosierdzie, obdarzając płodnością i powołując do roli rodziców Jana Chrzciciela 

(hebr. Jochanan znaczy: „Jahwe okazał łaskę”). Dla wszystkich stało się jasne, że była to interwencja 

Boga. Wiele razy spotykamy w Biblii opisy cudownych narodzin. Opisy te, podobnie jak postacie 

Elżbiety i Zachariasza, zapraszają nas do modlitwy za wszystkich małżonków cierpiących z powodu 

niepłodności. Oby zaufali Bogu i doznali wsparcia ze strony ludzi. Optymizmem i nadzieją napełnia 

w tym kontekście fakt rozwoju naprotechnologii, która niesie pomoc niepłodnym małżonkom, 

odwołując się do naturalnych metod, niesprzecznych z prawym sumieniem.   

 „A natychmiast otworzyły się jego usta, język się rozwiązał i mówił wielbiąc Boga”. Imię 

Zachariasz pochodzi od hebrajskiego rdzenia „zakar”, oznaczającego pamięć, wspominanie, które 

jest jednocześnie aktualizacją zbawczych dzieł Boga dokonanych w historii. W swej pieśni 

Zachariasz błogosławi Boga za okazane miłosierdzie i że „wspomniał na swe święte przymierze”. 

Jego modlitwa dziękczynna jest zachętą, byśmy i my nie zapominali zbawczych dzieł Boga 

dokonanych w naszej historii. Niech Duch Święty nas oświeci, abyśmy umieli je dostrzegać 

i rozpoznawać.„Kimże będzie to dziecię?” Takie pytanie stawia sobie wielu rodziców i bliskich przy 

narodzinach dziecka. „Na kogo wyrośnie? Jaka będzie jego droga? Jaka jego życiowa misja?” 

Pytania te, pełne nadziei i dobrych pragnień, przypominają nam, że życie każdego z nas jest 

niepowtarzalnym darem Boga. Każdy jest Jego dzieckiem, każdego Bóg kocha i każdy jest Mu 

potrzebny. Jan Chrzciciel miał swoją drogę i swoją misję. Dziękujmy Bogu za nasze życie 

i powołanie. Prośmy, abyśmy umieli je rozpoznać i Jemu powierzyć. Niech powyższe pytania uczą 

nas także troski i odpowiedzialności za wychowanie młodego pokolenia. 
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 Niedziela,24.6.2018        DWUNASTA  NIEDZIELA  ZWYKŁA  ROKU  LITURGICZNEGO ( Rok B )  

UROCZYSTOŚĆ: 

NARODZINY ŚW. 

JANA CHRZCICIELA 

Godz. 9.30 

Godz.11.00 

Godz.19.00 

- O zdrowie  i  błog. Boże  oraz  opiekę  Matki Bożej  dla  Janiny  Sverdelean. 

- O  błog. Boże  dla  Marka  Wodeckiego  z  okazji  urodzin – int. żony z dziećmi. 

- O  błog. Boże dla  Janiny  Nocoń  z okazji  70-tych urodzin - int. córki z rodziną. 

Poniedziałek,25.6.18 Godz. 9.30 O błog.Boże i opiekę M.Bożej dla Agnieszki  i Jana Stoch z ok.15-ej rocz.ślubu. 

Wtorek,  26.6.2018 Godz. 9.30 - Intencja  wolna.   

Środa,    27.6.2018  Godz.19.00 - W  intencji  nienarodzonego  dziecka  i  rodziców  tego  dziecka.    

Czwartek, 28.6.2018 

Św. Ireneusza   

Godz. 9.30 - Intencja  wolna. 

Piątek, 29.6.2018  

Godz.15.00 

Godz.19.00 

- UROCZYSTOŚĆ  SW. APOSTOŁÓW  PIOTRA  I  PAWŁA 

- Intencja  wolna.  KORONKA  do  MIŁOSIERDZIA BOŻEGO. 

- O  błog. Boże  dla  Magdaleny  i  Pawła  z  okazji  17-ej  rocznicy  ślubu.   

Sobota, 30.6.2018 

Sw. Pierwszych  

Męczenników Koscioła 

Godz. 9.30 

Godz.10.00 

Godz.19.00 

- za  dusze  ś.p. mamy  Anny  o  radość  życia  wiecznego  -  int. córki z rodziną.   

- ADORACJA  NAJŚW. SAKRAMENTU.    SPOWIEDŹ  ŚW. 

- za  dusze  ś.p. Grzegorza  Wolff  -  int. rodziny. 

Niedziela, 1.7.2018  

Godz. 9.30 

Godz.11.00 

Godz.18.00 

Godz.19.00 

TRZYNASTA NIEDZIELA  ZWYKŁA  ROKU LITURGICZNEGO (Rok B) 

- O błog.Boże i opiekę Matki Bożej dla  Justin z ok.2-ich urodzin – int. dziadków.     

- za  dusze  ś.p. Zbigniewa  Piluszyk  -  int. córki  z  rodziną. 

- ADORACJA  NAJŚWIĘTSZEGO  SAKRAMENTU. 

- W  intencji  s.p. Janiny  z  prośbą  o  łaskę  radości wiecznej – int. rodziny.     

Poniedziałek,2.7.18 Godz. 9.30 - Intencja  wolna. 

Wtorek, 3.7.2018 

Św. Tomasza Ap. 

Godz. 9.30 - Intencja  wolna. 

Środa, 4.7.2018 Godz.19.00 - za  dusze  ś.p. Janusza  Jóźwiaka – int. żony  Ewy. 

Czwartek, 5.7.2018 Godz. 9.30 - Intencja  wolna. 

Piątek, 6.7.2018 

Błog. Marii  Teresy 

Leduchowskiej 

 

 

Godz.15.00 

 

Godz.18.00 

Godz.19.00 

- PIERWSZY  PIĄTEK  miesiąca  LIPCA. 

- za  dusze  ś.p. Genowefy,  Kazimierza  I  Józefa  -  int. siostry   

- KORONKA  do  MIŁOSIERDZIA BOŻEGO.  
- SPOWIEDŹ  ŚW.  z  okazji  Pierwszego  Piątku  Miesiąca. 

- O błogosławieństwo Boże dla Angeliki  z  okazji  10-tych urodzin - int. rodziny      

Sobota, 7.7.2018 

 

Godz. 9.30 

Godz.10.00 

Godz.19.00 

- W intencji .dziękczynno–błagalnej  dla  Maji  i  Oskara  -  int. rodzców. 

  ADORACJA  NAJŚW. SAKRAMENTU.  SPOWIEDŹ  ŚWIĘTA. 

- za dusze  ś.p. Roberta  Kary  - int. przyjaciół. 

Niedziela, 8.7.2018  CZTERNASTA  NIEDZIELA  ROKU  LITURGICZNEGO   (Rok B) 

  OGŁOSZENIA   PARAFIALNE: 

SAKRAMENT  MAŁŻEŃSTWA:  W naszym  kościele  w  Bedford  Sakrament  Małżeństwa  zawarli  

KRZYSZTOF  JAN  BRODA  I  BARBARA  JANINA  FRANKIEWICZ   w  sobotę  16 czerwca  2018 r. 

Nowozeńcom  składamy  życzenia  błogosławieństwa  Bożego  i  opieki Bożej  na  wspólnej  drodze  ich  życia..                                                                                                                                    

1.   W najbliższy  piątek 29 czerwca przypada UROCZYSTOŚC  ŚWIĘTYCH  APOSTOŁÓW  PIOTRA i PAWŁA. 

      Jest  to  święto  obowiązkowe   do  uczestniczenia  w  tym  dniu  we  Mszy  świętej.  

      Msze  św.  w tym  dniu   będą  odprawiane  o  godz. 15.00   i  wieczorem  o  godz.19.00 

2. W  tą  niedzielę  24  czerwca  na  Mszach  swiętych  będą  zbierane  dodatkowe  ofiary  na   

      ŚWIETOPIETRZE  -  na potrzeby  Stolicy  Apostolskiej.  

3. Katecheza  dla   kandydatów  do  Sakramentu  Bierzmowania odbywa się  w  każdą  niedzielę   

        na  Mszy  Świetej  o godz.19.00 

4. 11 listopada 2018 roku w Cecil Higgins Gallery otwarta będzie wystawa upamiętniająca Polaków 

przybyłych do Bedford w wyniku zawieruchy 2 wojny światowej. Z naszej parafii chcielibyśmy 

przedstawić sylwetkę Księdza Majewskiego, pierwszego proboszcza naszej parafii.  Zwracamy się zatem 

z prośbą do wszystkich którzy znali Księdza i posiadaja wspomnienia , zdjęcia lub pamiątki  związane z 

Księdzem Majewskim do zaangażowania i udział we wstępnym spotkaniu, które odbędzie się w salce 

parafialnej w czwartek  5 lipca po mszy świętej porannej (9.30). Serdecznie zapraszamy. Więcej 

informacji można uzyskać od Pani Małgorzaty Brady pod numberem 07845771774  

POGRZEB:  W dniu  26 maja  2018 r. zmarło  nienarodzone dziecko  PAGE.  Pogrzeb  odbył  się  w  środę  

                       16 czerwca 2018  r.  na  cmentarzu  dziecięcym  przy  Norse  Rd  w  Bedford.   



 

5. Jak  zwykle  zachęcam  do  nabycia  katolickich  czasopism:  „Gość  Niedzielny”  i  „Mały Gość 

Niedzielny”  w cenie  Ł1.50,  dla  rodziców: „Tak  Rodzinie”  i  dla  dzieci: „Anioł  Stróż” w cenie Ł2.00 

   

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

7. 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). 

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

9. Polecam tę stronę internetową:  https://youtu.be/eriaJBc5Nas   
 

 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. Obecnie  do  naszej  parafii  w Bedford  jest  zapisanych  3717  osób.  

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

13. Są  także  formularze  do  zamawiania  Intencji  mszalnych. 

 

STRONA INTERNETOWA NASZEJ PARAFII w BEDFORD:  parafiabedford.uk 
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https://youtu.be/eriaJBc5Nas
http://parafiabedford.uk/

