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     Naśladować Chrystusa 

Jesteśmy przyzwyczajeni do przekazywania wiedzy przy pomocy nauczania. Słuchamy od 

najmłodszych lat różnorakich pouczeń. To jednak, co kształtuje osobowość, rzadko kiedy nabywa się 

przez słuchanie. O wiele ważniejsze jest naśladowanie. Małe dziecko uważnie obserwuje dorosłych, 

by kształtować swe postępowanie nie według adresowanych do niego pouczeń, ale według tego, co 

widzi. Jeśli zaś pouczenia są sprzeczne z postawą pouczających, to dziecko przejmie przez 

naśladownictwo postawę, a nie przekazane mu ustnie normy postępowania. 

Świat ludzi żyjących obok nas jest bardzo bogaty. Wzorce są różnorodne i człowiek musi sam 

dokonywać wyboru. Szczęśliwy, jeśli w zasięgu jego oka znajduje się zawsze człowiek dużego 

formatu. On staje się jakby pionem, przy pomocy którego obserwujący ocenia postawy innych, 

a zarazem doskonali swoją własną. 

Ma to miejsce na wszystkich etapach życia. Ważne jest, gdy wśród dzieci starsze prezentują 

postawę godną naśladowania. Ważne, gdy w szkole przynajmniej jeden z nauczycieli zdobywa 

szacunek przez wartości, jakie prezentuje. Ważne w biurze, warsztacie, na ulicy, w autobusie — 

wszędzie. 

Wielu uważa, że gdy osiągnęło dojrzałość, już nie potrzebują nikogo naśladować. Często nawet 

manifestują swoją wolność w nieliczeniu się z nikim. Jest to jednak złudzenie. Naśladują z reguły 

bezmyślnie wzorce propagowane w prasie, literaturze, telewizji, radio. Zdecydowana większość ludzi 

kształtuje swą postawę życiową bez głębszej refleksji nad jej wartością, prawie wyłącznie na 

zasadzie naśladownictwa. 

Jezus uwzględniając tę skłonność ludzkiej natury do naśladowania innych wzywa, by ten, kto chce 

wybrać Go na Mistrza, skoncentrował uwagę na Jego naśladowaniu. Pouczenia Pana Jezusa były 

nastawione na wezwanie do naśladowania.  

Nie wystarczy wysłuchać pięknych nauk Jezusa, trzeba mieć odwagę kształtować życie w oparciu 

o wzór, jaki w Nim mamy. Za wiele dziś słów, za mało cichego trudu rzeźbienia własnego serca na 

wzór i podobieństwo Serca Zbawiciela. Tymczasem tylko to jest drogą do ewangelicznych wartości. 
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Niedziela 

16.9.2018 

 

09:30 

 

11:00 

 

19.00 

XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA ROKU LITURGICZNEGO (Rok B) 
- za  dusze  ś.p. Wacława,  Zygmunta,  Mieczysława  i  Józefy Ławińskich  -  

int  siostry  Anny  z  rodziną 

- O  błogosławieństwo  Boże i potrzebne łaski z podziękowaniem Pawła 

  i Moniki Śmigasiewicz  z  okazji  13-ej  rocznicy  ślubu. 

- Intencja  wolna. 

 

Poniedziałek, 17.9.18 09:30 

 

- Intencja  wolna 

Wtorek, 18.9.2018 

Św.Stanisława Kostki 

09:30 - Intencja  wolna 

Środa, 19.9.2018  19:00 - Intencja  wolna. 

Czwartek, 20.9.2018 

Św.Andrzeja Kim 

9.30 - Intencja  wolna. 

Piątek, 21.9.2018 

Św. Mateusz Ap.  

15:00 - Intencja  wolna 

  KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO. 

Sobota, 22.9.2018 

 

09:30 

10:00 

19:00 

- Intencja  wolna. 

- ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU. SPOWIEDŹ  ŚW.  

- za  dusze  ś.p. Zdzisława  Okomskiego  w  1-szą  rocznicę  śmierci. 

 

Niedziela 

23.9.2018 

 

09:30 

11:00 

 

19:00 

XXV NIEDZIELA ZWYKŁA ROKU LITURGICZNEGO (Rok B) 

- O błog.Boże dla Zofii i Bogusława  Wodeckich z ok.40-lecia Małżeństwa. 

- W intencji Anny  i Rafała w 24-tą rocznicę ślubu z podziękowaniem za 

otrzymane  łaski i z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże - int. rodziny. 

- Intencja  wolna.     

Poniedziałek,24.9.18 

NMP  z Walsingham 

09:30 - Intencja  wolna.    

Wtorek, 25.9.2018 09:30 - Intencja  wolna. 

Środa, 26.9.2018 19.00 - Intencja  wolna. 

Czwartek, 27.9.2018 

Św.Wincentego a Paulo 

09:30 - Intencja  wolna. 

Piątek, 28.9 2018 

Św. Wacława  

15:00 

 

- za  dusze  ś.p. Haliny  i  Alfonsa  Gawin  w  rocznicę  śmierci –  

  int. rodziny Guzińskich.   KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO   

Sobota, 29.9.2018 

Święto Archaniołów 

Michała, Gabriela 

i Rafała 

09:30 

10:00 

19:00 

- za  dusze  ś.p. Michała  Śliwy  -  int. córki. 

- ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU. SPOWIEDŹ ŚW. 
- Intencja  wolna. 

 

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

   LILIANA  DOS  SANTOS  KUFKA  ALFAIATE  w  sobotę  8 września 2018 r.   

   GABRIEL  KAROL  KORALEWSKI     w  sobotę  15 września 2018 r.  

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

     

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  przygotowanie liturgiczne dla kandydatów do Bierzmowania. 

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

3. Dzisiaj  po  każdej  Mszy  świętej  dodatkowa  zbiórka  na  Fundacje  im. Ks Kardynała Józefa Glempa. 

4. W  ten  czwartek 20 września  o godz.19.00  odbędzie  się  Zebranie  Rady  Duszpasterskiej  naszej parafii.    

5. 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                    

Od  przyszłego  miesiąca  będzie  można  zamówić  indywidualnie  roczną  prenumeratę  Tak  Rodzinie       

i  Anioł  Stróż   Cena  obu  pism  wynosi  po  £22.00  Jest  przygotowana  lista  chętnych  do  zamówienia.  

 


