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WPROWADZAJCIE  SŁOWO  W  CZYN 

Niezwykle ciekawe jest zastrzeżenie prawne postawione przez Mojżesza po ogłoszeniu Narodowi Wybranemu 

Boskiego prawa: „Nic nie dodacie do tego, co ja wam nakazuję, i nic z tego nie odejmiecie”. Mojżesz bowiem 

wiedział, że jednym z najczęściej stosowanych wybiegów zmierzających do uchylenia prawa jest jego 

zniekształcenie — albo przez lekceważenie któregoś z przepisów, albo przez dodawanie nowych. W tym drugim 

wypadku przepisy dodane usuwają w cień już obowiązujące, a pośrednio dowodzą, że prawo otrzymane nie jest 

doskonałe, skoro należy je uzupełniać nowymi przepisami.Jezus przybył i postanowił usunąć wysoką górę 

przepisów ludzkich, którymi uczeni w Piśmie i faryzeusze tak przysłonili prawo Boskie, że nawet nakazy 

dekalogu można było uchylić. 

Prawo Boskie jest doskonałe. Nie należy się zastanawiać, jak je interpretować, względnie jak je ominąć, lecz jak 

je wykonać. Człowiek może być szczęśliwy jedynie ściśle wypełniając prawo Boskie. Słowo Boga skierowane 

do nas ma zawsze na uwadze nasze dobro. Nie należy z Bogiem dyskutować, należy zamienić Jego słowa 

w czyn. Dostrzega to Apostoł Jakub, gdy upomina: „Wprowadzajcie zaś słowo w czyn, a nie bądźcie tylko 

słuchaczami oszukującymi samych siebie”.Dyskusje na temat Boskiego prawa trzeba rozpoczynać od jasnego 

ustalenia, w jakiej mierze sami dyskutujący to prawo, zwłaszcza prawo dekalogu, zachowują. Jeśli tego nie 

czynią, to dyskusja jest sensowna jedynie wówczas, gdy stawiają pytanie: co mamy uczynić, by od dziś to prawo 

zachować? Wszelkie inne dyskusje zmierzające najczęściej do usprawiedliwienia naruszenia prawa, są stratą 

czasu. 

Rzecz jasna, sam Bóg liczy się z naszą słabością i przewiduje naruszenie prawa. Oczekuje jednak od człowieka 

nawrócenia, tzn. uznania własnej głupoty i przyznania racji prawu. Każde zaś odrzucenie przykazania uczynione 

z wyrachowania, wsparte nawet tysiącem argumentów usprawiedliwiających, jest tylko dowodem niedojrzałości 

człowieka. 

Życie w oparciu o prawo Boga jest proste, mimo iż w pewnych sytuacjach wymaga od człowieka wielkiego 

trudu. Prawo bowiem jest jak drabina ustawiona z ziemi do nieba. Dla każdego, kto chce wzrastać, piąć się 

w górę, stanowi nieodzowną pomoc. Kto zaś chce się wygodnie urządzić w życiu i nie zamierza doskonalić 

swego ducha, może to uczynić rezygnując ze wspinania się po szczeblach Bożego prawa. Jest to jednak 

równoznaczne z rezygnacją z duchowego wzrostu. 

W Kościele istnieje wielu ludzi z tendencjami do uchylania Bożego prawa. Jedni chcieliby niektóre przykazania 

dekalogu odrzucić, inni chcieliby je zastąpić ludzkimi przepisami, rzekomo doskonalszymi i bardziej 

uszczęśliwiającymi człowieka. Tymczasem zastrzeżenie prawne podane przez Mojżesza jest nadal w całości 

aktualne. Do prawa Bożego nie należy nic dodawać ani nie należy z niego nic ujmować. Mógłby to uczynić 

jedynie sam Prawodawca. W tym duchu należałoby odczytać Kazanie Jezusa na Górze, gdzie wyraźnie podniósł 

stopień wymagań. Jako Syn Boga miał do tego pełne prawo. 
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Niedziela 

02.9.2018 

 

09:30 

11:00 

18.00 

19.00 

XXII NIEDZIELA ZWYKŁA ROKU LITURGICZNEGO (Rok B) 
- za  dusze  ś.p. Tadeusza  i  Jadwigi  Kornalewskich  -  int. córki  z  rodziną 

- za  dusze  ś.p. Janusz  Jóźwiaka  -  int. wnuków. 

- ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU 
- za  dusze  ś.p. Bernadety  Rolak  -  int. syna. 

Poniedziałek, 03.9.18 

Św. Grzegorza 

09:30 

 

- za  dusze  ś.p. William  i  Adam  Podesta. 

Wtorek, 04.9.2018 09:30 - Mszy  świętej  nie  będzie. 

Środa, 05.9.2018  19:00 - Mszy  swiętej  nie  będzie. 

Czwartek, 06.9.2018 19.00 - za  dusze  ś.p. Charles  i  Ewelyn  Podesta. 

Piątek, 07.9.2018  

15:00 

 

18.00 

19.00 

- PIERWSZY  PIĄTEK  miesiąca  WRZEŚNIA 

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

  KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO 

- SPOWIEDŹ  ŚWIĘTA  z  okazji  Pierwszego  Piątku  miesiąca. 

- Intencja  wolna.   

Sobota, 08.9.2018 

Święto Narodzenia 

N.M.P. 

09:30 

10:00 

19:00 

- za  dusze  ś.p. Teresy  Wrucha  -  int. kuzynki. 

- ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU  

- O błog. Boże i opiekę  NMP  dla Andrzeja  i  Edyty  z okazji  rocznicy 

ślubu 

 

Niedziela 

09.9.2018 

 

09:30 

11:00 

19:00 

XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA ROKU LITURGICZNEGO (Rok B) 

- za  dusze  ś.p. Ks Arcybiskupa  Szczepana  Wesołego.     

- Intencja  wolna. 

- Intencja  wolna.     

Poniedziałek,10.9.18 09:30 - Intencja  wolna.    

Wtorek, 11.9.2018 09:30 - za  dusze  ś.p. Ks Tony  Sullivan  - int. Pani Ewy  Allan. 

Środa, 12.9.2018 

Najśw.Imienia Maryi 

19.00 - Intencja  wolna. 

Czwartek, 13.9.2018 

Św.Jana Chryzostoma 

09:30 - O  zwycięstwo  NMP  nad  szatanem  i  uznanie  przez  wszystkich  

chrześcijan  Niepokalanego Poczęcia  NMP – int. Pani  Ewy  Allan.  

Piątek, 14.9 2018 

Świeto Podwyższenia 

Krzyża  Świętego  

15:00 

 

- O  zdrowie  i  opiekę  Matki Bożej  i  potrzebne  łaski  dla  Kasi  Nash  - 

  int. matki 

- KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO   

Sobota, 15.9.2018 

N.M.P. Bolesnej 

09:30 

10:00 

19:00 

- Intencja  wolna. 

- ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU 
- Intencja  wolna. 

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

   JAKUB  JOHN  CANAVAN  w  sobotę  28 lipca 2018 r.   

   LEO  RYSZARD  OCHAŁ     w  sobotę  28 lipca 2018 r.   

   OLIVIER  DYBIKOWKI        w  sobotę  28 lipca 2018 r.   

   ANDRZEJ  ADAM  SKOWROŃSKI  w  sobotę  4 sierpnia 2018 r 

    LEO  JAKUB  HINSON  w  sobotę  25 sierpnia 2018. 

   NOEMI  KAROLINA  SZCZUPAK  w  sobotę  25 sierpnia 2018 r 

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

SAKRAMENT  MAŁŻEŃSTWA:  W  naszej  parafii  w  Bedford  Sakrament  Małżeństwa  zawarli:  

KRZYSZTOF  FALIŃSKI  i  KATARZYNA  KARPETA  w  sobotę  18 sierpnia  2018 r.         

DAWID  JAN  OLEKSY  i  KAROLINA  ŻYCHOWSKA  w  sobotę  18 sierpnia  2018 r. 

 Nowożeńcom  składamy  życzenia blogosławienstwa Bożego i opieki Bożej na  wspólnej drodze  ich życia.     

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

1. Katecheza dla kandydatów do bierzmowania odbywa się w każdą niedzielę na mszy św. o godz.19:00.  

Dzisiaj  po  Mszy  świętej  wieczornej  będzie  jeszcze  spotkanie  dla  kandydatów  i  ich  rodziców. 

2. Są  już  do  pobrania  formularze  do  zapisywania  dzieci  do  Pierwszej  Komunii Świętej  w 2019 r. 

3. Zachęcam do nabycia katolickiego czasopisma: Gość Niedzielny, Mały Gość Niedzielny w cenie £1.50, a 

także Tak Rodzinie i Anioł Stróż w cenie £2.00  

 


