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        Monopol na Bożą łaskę 

Warto zatrzymać się nad wymownymi tekstami Biblii. Oto w Księdze Liczb czytamy, iż Mojżesz 

sterujący życiem narodu wybranego, przez radę siedemdziesięciu starszych, przekazał im ducha 

prorockiego. Dwu z nich nie było na zebraniu, a przebywali w obozie, ale Duch wypełnił również ich. 

Jozue z zazdrości prosi Mojżesza, by im zabronił prorokowania. Mojżesz wytyka zazdrość synowi 

Nuna i wyraża swoją radość z Bożego działania wykraczającego poza ludzkie obliczenia. Chciałby, 

by cały lud prorokował. 

Historia się powtarza w życiu Jezusa. Oto uczniowie donoszą Mu, że ktoś nie należący do ich grona, 

w imię Jezusa wyrzucał złe duchy i zabronili mu. Typowo monopolistyczne myślenie uczniów 

Chrystusa. Mistrz prostuje ich poglądy i domaga się, by nie przeszkadzali tym, którzy czynią cuda 

w Jego imię. 

Co więcej, Jezus stara się podprowadzić uczniów do bardzo pozytywnego oceniania ludzi. Jego 

zdaniem: „Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami”. Jest to istotny element apostolskiego 

działania. Traktować wszystkich, którzy nie są wrogami, jako swoich sprzymierzeńców potrafi jedynie 

ten, kto nie jest ciasny, nie domaga się zawsze i wszędzie zdecydowanego opowiedzenia się „za” 

i „przeciw”. Wielkie decyzje dojrzewają czasem latami. Każdy nacisk na ich przyspieszenie może 

okazać się na dłuższą metę zgubny. Do takich decyzji należy opowiedzenie się po stronie Jezusa. 

Mistrz radzi, by wszystkich, którzy nie są przeciwnikami traktować jako swoich. Łaska do nich trafi, 

gdy nadejdzie ich godzina. 

Te dwa wydarzenia — jedno ze Starego Testamentu, drugie z Ewangelii — należy dokładnie 

przemyśleć i przenieść we własne życie. Nie dziwmy się, gdy Duch Święty działa daleko poza 

granicami, w których widzialnie Kościół organizuje życie. Miejmy odwagę zaufać Bogu wtedy, gdy 

nawet nasi bliscy nie dorastają jeszcze do zdecydowanego opowiedzenia się po stronie Kościoła. 

Czasem trzeba czekać na taką decyzję całymi latami. Czekanie to z naszej strony winno zamienić 

się w usilną modlitwę oraz w wielką życzliwość dla nich. Te dwa duchowe ramiona nie pozwolą im 

odejść i zginąć. 
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Niedziela 

30.9.2018 

 

09:30 

11:00 

19.00 

XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA ROKU LITURGICZNEGO (Rok B) 
W int.Darii z prośbą o błog.Boże i opiekę M.Bożej z ok.24 urodzin–int.rodz. 

- O  zdrowie dla  Grażyny  -  int. bratowej. 

- O  zdrowie  dla  Elżbiety  Kwiecień i Mariana  Błońskiego – int. rodziny. 

 

Poniedziałek, 1.10.18  św Św, 

Św.Teresy od D.Jezus 

 

09:30 - O błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dla Jana Skwarna  

  z okazji  60-tych  urodzin  -  int. żony.    

Wtorek, 2.10.2018 

Św.Aniołów Stróżów 

09:30 - za  dusze  ś.p. Bolesława,  Eugeniusza,  Jana  i  Czesława  -  int. siostry. 

Środa, 3.10.2018  19:00 - za  dusze  ś.p. Franciszki  Węcławik  w  4-tą  rocznicę  śmierci - int. 

wnuczka. 

  NABOŻEŃSTWO  ROŻAŃCOWE. 

Czwartek, 4.10.2018 

Św.Franciszka z Asyżu 

9.30 - Intencja  wolna. 

Piątek, 5.10.2018 

Św.Faustyny  

Kowalskiej.   

 

15:00 

 

18.00 

19.00 

- PIERWSZY  PIĄTEK  miesiąca  PAŹDZIERNIKA 

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

  KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO. 

- SPOWIEDŹ  ŚWIETA  z  okazji  Pierwszego  Piątku  miesiąca. 

- za dusze ś.p.rodziców Kazimierza i Jadwigi Pomianek - int. córki z 

rodziną.   

Sobota, 6.10.2018 

 

09:30 

10:00 

19:00 

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

rodziną. 

- NABOŻEŃSTWO  RÓŻAŃCOWE.        SPOWIEDŹ  ŚW.  
- O  błog. Boże  dla  Leszka  i  Małgorzaty  Krakowiak  z  ok. 6-ej rocz. 

ślubu.    

 

Niedziela 

7.10.2018 

 

09:30 

11:00 

18.00 

19:00 

XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA ROKU LITURGICZNEGO (Rok B) 

W int.Rafała z prośbą o błog Boże i opiekę M.Bożej z ok.26urodzin-int.rodz 

- za dusze ś.p. Antoniego i Józefy Popek i Anny Nowackiej–int.córki Joanny 

- ADORACJA  NAJŚWIĘTSZEGO  SAKRAMENTU.  

- O  dar  życia  wiecznego  dla  ś.p. Marii   Kostenkiw.    

Poniedziałek,8.10.18 09:30 - Intencja  wolna.    

Wtorek, 9.10.2018 09:30 - Intencja  wolna. 

Środa, 10.10.2018 19.00 - Intencja  wolna.  NABOŻEŃSTWO  RÓŻAŃCOWE. 

Czwartek, 11.10.2018 

Św. Jana XXIII 

09:30 - Intencja  wolna. 

Piątek, 12.10. 2018 

  

15:00 

18.00 

19.00 

 

- Intencja  wola.   KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO 

- SPOWIEDŹ  ŚWIĘTA  dla kandydatów do Sakramentu 

Bierzmowania 

- Msza  św. w int. kandydatów do Sakramentu Bierzmowania 

  i  Adoracja  Najświętszego  Sakramentu – Czuwanie  Modlitewne.           

Sobota, 13.10.2018 

Św. Edwarda   

09:30 

15.00 

19:30 

- Intencja  wolna.  NABOŻEŃSTWO  RÓŻAŃCOWE. SPOWIEDŹ  

ŚW. 

- PIELGRZYMKA  DO  WALSINGHAM. 
- SAKRAMENT  BIERZMOWANIA. 

  Msza  św. w  intencji  przyjmujących  Sakrament  Bierzmowania. 

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

   FRANCISZEK  JAN  ŚMIGASIEWICZ  w  sobotę  29 września 2018 r.   

Nowo  ochrzczonemu  dziecku  i  jego  rodzicom  życzymy  błogosławieństwa  i  opieki  Bożej. 

 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

1. Rozpoczynamy  miesiąc Październik – miesiąc  Rożańca  Świętego.  W  każdą środę  i  sobotę października  

odprawiane  będą  Nabożeństwa  Różańcowe,  a  codziennie  po  Mszy św – Dziesiątek Różańca Świętego. 

2. W  sobotę  13 października  o  godz.19.30  podczas  Mszy św  odbędzie  się  Sakrament  Bierzmowania  dla  

naszej  młodzieży.  Sakramentu Bierzmowania  udzieli  Ks. Arcybiskup Mieczysław Mokrzycki ze Lwowa. 



3. W piątek 12 października o godz.18.00  będzie  Spowiedź  Św. dla  kandydatów do Sakr. Bierzmowania  i 

ich świadków a godz.19.00  Msza św  i  Czuwanie  Modlitewne  połączone z Adoracją Najśw.Sakramentu. 

4. W  najbliższą  niedzielę 7 października  na  Mszy  św. o  godz.11.00  rozpoczynamy  przygotowanie  dzieci  

do Pierwszej  Komunii Świętej  w 2019 r. Po  Mszy św. odbędzie się  Zebranie  dla  rodzicow  tych  dzieci. 

5. Po  Mszy św. są  do  pobrania  obrazy  z  Matką  Bożą  Licheńską  i  św.Janem Pawłem II.- za  wolne  datki. 

6. W  najbliższą  sobotę  6 października  o  godz.18.00  odbędzie  się  Zebranie  ministrantów.  

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

 

8. 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.  

9. Sakrament  Spowiedzi  Świetej  -  w  każdą  sobotę  od  godz.10.00  do  godz.11.30  i  w  ciągu  tygodnia     

po  każdej  Mszy  świetej.    

10. W  kruchcie  kościoła  jest  wywieszona  aktualna  Lista  osób,  które  wpłaciły  Składki  Parafialne  na  ten rok.  

Serdeczne  „Bóg  zapłać”. Bardzo  proszę  o  pobieranie  formularzy  na  składki  parafialne  na  2018 rok.   

11. Są  również  do  pobrania  formularze  do  zapisania  się  do  naszej  parafii w  Bedford. Przypominam, że 

osoby  które  nie  zapisały  się  do  naszej  parafii  nie  będą  mogły  otrzymywać  potrzebnych  zaświadczeń. 

12. Są  także  formularze  do  zamawiania  Intencji  mszalnych. 

13. Obecnie  do  naszej  parafii  w Bedford  jest  zapisanych  3803  osób.   

14. 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  przy  zapisywaniu  dzieci  do  angielskich  

szkół  katolickich. 

15. STRONA INTERNETOWA NASZEJ PARAFII w BEDFORD:  

 parafiabedford.uk 
 

16. Polecane  strony  internetowe:  Pierwsza  Komunia  Swieta w  Bedford 2018 r. :  
linki do naszych filmów z Pierwszej Komunii Świętej w Bedford w tym roku z godziny 10 i 12.30.  Informację 

taką można również podać do ogólnej wiadomości, że te filmy są dostępne na youtube. 

 
 
Godz.10.00    https://www.youtube.com/watch?v=AKXG6ZfL_bA 
  
Godz.12.30    https://www.youtube.com/watch?v=0MOrJxJTDhs 
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