
W I A D O M O Ś C I  
POLSKIEJ PARAFII W BEDFORD  

Tel/Fax: 01234 266901  Dom: 01234 343105  

 Mobile:  07946773214  (ks. Grzegorz Aleksandrowicz)  

Wydaje duszpasterz polski ks. Grzegorz Aleksandrowicz  

Strona internetowa parafi i :  parafiabedford.uk oraz email: gsaleksandrowicz@gmail.com 

Private Circulation Only 

Charity Reg. No.1119423 

   

Nr. 1536       XXXII – XXXIII  NIEDZIELA ZWYKŁA ROKU LITURGICZNEGO                       Rok B   

    Wymodlona i wywalczona wolność 

W uniwersalny nakaz miłości Boga i bliźniego wpisana jest miłość do własnej Ojczyzny. Wyraża się ona 

poprzez codzienną obywatelską uczciwość, gotowość służby i poświęcenia na rzecz dobra wspólnego oraz 

międzypokoleniową solidarność, odpowiedzialność za najsłabszych, których Bóg stawia na naszej drodze. 

 Wyjątkowy przykład tak pojętej miłości pozostawili nam nasi przodkowie. Życiową postawą 

potwierdzili, że droga do odzyskania przez Naród Polski swego niepodległego i suwerennego państwa wiodła 

nie tylko poprzez walkę zbrojną, starania polityczne, dyplomatyczne i pracę kilku pokoleń Polaków, ale przede 

wszystkim przez miłość do Boga i bliźniego, wytrwałą wiarę oraz modlitwę. W 1918 r. za sprawą Bożej 

Opatrzności i dzięki wielkiemu wysiłkowi całego narodu odrodziła się po 123 latach niewoli niepodległa 

Polska. Niepodległość została wymodlona, wypracowana i wywalczona przez Polaków, którzy stali się 

wewnętrznie wolnymi, ugruntowanymi w wierze i odpowiedzialnymi za naród. W pamiętnym listopadzie 

1918 r. wielcy przywódcy narodu oraz zwykli Polacy stanęli razem do budowania niepodległej 

Rzeczypospolitej w historycznej chwili danej przez Boga po I wojnie światowej.  Niepodległość odzyskana 100 

lat temu nie jest dana Polskiemu Narodowi raz na zawsze. Wymaga ona od każdego pokolenia Polaków troski 

o Ojczyznę. Obchodzona rocznica skłania nas do refleksji nad obecnym stanem Polski i zagrożeniami dla jej 

suwerennego bytu. Odstępowanie od wiary katolickiej i chrześcijańskich zasad jako podstawy życia 

rodzinnego, narodowego i funkcjonowania państwa, to najpoważniejsze z zagrożeń, które doprowadziły do 

upadku Rzeczypospolitej.                                   Obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości 

skłaniają nas przede wszystkim do okazania Bogu, który jest Panem dziejów, naszego dziękczynienia i 

wyśpiewania Te Deum laudamus – Ciebie Boga wysławiamy. Okres niewoli, który przyniósł tak wiele bolesnych 

doświadczeń, okazał się ostatecznie czasem próby, z którego nasi przodkowie wyszli odnowieni, umocnieni, 

przejmując odpowiedzialność za losy Ojczyzny. Ich dojrzała postawa pozostawiła wyraźny ślad w życiu 

następnych pokoleń, które stanęły przed kolejnymi zagrożeniami utraty niepodległego bytu. Modląc się dzisiaj 

o Boże błogosławieństwo dla wolnej i niepodległej Ojczyzny, oddajemy się kolejny raz Jasnogórskiej Pani, 

Królowej Polski. Prośmy Ją przede wszystkim o matczyną opiekę dla sprawujących władzę w naszej Ojczyźnie i 

wszystkich obywateli, zatroskanych o dobro wspólne. Matce naszego Zbawiciela powierzamy wszystkich 

Polaków, szczególnie młodych, aby w duchu wierności Bogu i Ewangelii kształtowali szczęśliwą przyszłość 

naszej Ojczyzny. Dziękując Bożej Opatrzności za dar wolnej Polski, udzielamy naszym rodakom w kraju i za 

granicą błogosławieństwa: w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. (Fragmenty  Listu  Biskupow  Polskich  z  

okazji  100-lecia  odzyskania  Niepodleglości  Polski).   
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Niedziela 

11.11.2018 

 

 9:30 

11:00 

19.00 

XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA ROKU LITURGICZNEGO (Rok B) 
- W intencji  naszej  Ojczyzny z okazji 100-lecia  odzyskania Niepodleglości 

- za dusze ś.p.Ryszarda Wróbel i ś.p.Bogdana Żuchowskiego - int. rodziny.  

W int.ofiar głodu, wojen i przemocy z prośbą o potrzebne łaski–int. Parafian 

 

Poniedziałek, 12.11.18  

 

 9:30 - za  dusze  ś.p. Teresy  Zmarzłej  w  1-szą  rocznicę  śmierci.    

Wtorek, 13.11.2018  9:30 - O  błog. Boże  i  opiekę  Matki Bożej  dla Benedykta  Nash  -  int. babci. 

Środa, 14.11.2018 19:00 - za  dusze  ś.p. Ewy  Rożek  -  int. syna. 

Czwartek, 15.11.2018  9.30 - Intencja  wolna. 

Piątek, 16.11.2018  15.00 - za  dusze  ś.p. Stanisławy  i  Władysława  Szymczyk  w  rocznicę  śmierci  

- int. córki  z  rodziną.   KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO. 

Sobota, 17.11.2018 

 

 9:30 

10:00 

19:00 

O błog. Boże dla rodz. Krystyny i Jerzego Śmigasiewicz z ok 40-lecia ślubu.   

-ADORACJA  NAJŚWIĘTSZEGO  SAKRAMENTU. SPOWIEDŹ  ŚW  
W int.braci i sióstr o złych skłonnościach z prośbą o łaskę nawrócenia i 

przem.   

 

Niedziela 

18.11.2018 

 

 9:30 

11:00 

19:00 

XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA ROKU LITURGICZNEGO (Rok B) 

- W intencji  dziękczynnej,  przebłagalnej  i  zadośćuczynnej - int. Parafian. 

- za  dusze  ś.p. żony  Joanny  Boruckiej  - int. męża z rodziną. 

za dusze ś.p.Bronisława Guzińskiego i rodziców Heleny i Józefa-int.rodziny 

Poniedziałek,19.11.18  9:30 - za  dusze  ś.p. Danuty  Wieczorek  - int. rodziny  Arapi. 

Wtorek, 20.11.2018  9:30 - Intencja  wolna. 

Środa, 21.11.2018 19.00 - za  dusze  ś.p. ojca  Marcina  Wróblewskiego  - int. córki  z  rodziną. 

Czwartek, 22.11.2018  9:30 - Intencja  wolna. 

Piątek, 23.11. 2018  15:00 

 

- Intencja  wolna.        KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO.           

Sobota, 24.11.2018  9:30 

10:00 

19.00 

- Intencja  wolna. 

- ADORACJA  NAJŚWIĘTSZEGO  SAKRAMENTU. SPOWIEDŹ  

ŚW. 

- za  dusze  ś.p. Feliksa  Nagórskiego w 4-tą rocznice śmierci – int. córek. 

NIEDZIELA  - to  Dzień  Pański,  dzień  Bogu  poświęcony.  Przypomina  nam  o  
tym  trzecie  Przykazanie  Boże:  PAMIETAJ  ABYŚ  DZIEŃ  ŚWIĘTY  SWIĘCIŁ. 

Nieobecność  na  Mszy  świętej  w  niedzielę (bez  poważnego  powodu) -  to  
złamanie  Bożego  Przykazania. To  grzech  ciężki,  który  powoduje  utratę  
łaski  uświęcającej  i  nie pozwala  nam  zjednoczyć  się  z  Chrystusem  w  
Komunii  Świętej. Komunia Święta - to przedsmak  nieba, który  jest  celem  
naszego życia.  

                                       WIADOMOŚCI  PARAFIALNE:   

1. Dzisiaj w niedzielę 11 listopada o godz.9.30 – Msza św. w intencji naszej Ojczyzny i  w Cecile Higgins Hall 

w  Bedford  -  uroczystości  z  okazji  100-lecia  odzyskania  NIEPODLEGŁOŚĆI  naszej  Ojczyzny.  

2. Sa  już  do  pobrania  formularze  zgłoszeniowe  do  Sakramentu  Bierzmowania dla  młodzieży,  która  

ukończyła  14 lat.  Zgłoszenia  będę  przyjmował  przez  cały  miesiąc  Listopad.  Sakrament  Bierzmowania  

w  naszej  parafii  w  BEDFORD  planowany  jest  na  Październik  2019 r.      

3. KURS  PRZEDMAŁŻEŃSKI  odbędzie się w niedzielę 4, 11 i 18 listopada po  Mszy św. (godz.19.00). 

4. W  środę  21  listopada  o  godz.17.30 i  tego  samego  dnia  po  Mszy  Św. (godz.19.00) odbędzie  się  

Zebranie dla rodziców i dzieci Komunijnych w celu pokazu i mierzenia alb na Pierwszą Komunie  Św.  

5. Po swiętach  Bożego  Narodzenia jak  co  roku  odbędą  się WIZYTY DUSZPASTERSKIE 

z  okazji  Koledy  Parafialnej. Są  już  do  pobrania  formularze  zgłoszeniowe  na  Kolędę  w  2019 r.         

W  związku  z  tym, że jest  dosyć  duża  liczba  tych  wizyt,  by  odwiedzić  wszystkich  Parafian, dlatego  

też   zdecydowałem,  ze  Kolęda odbywać  się  będzie  co  drugi  rok. A więc Kolęda Parafialna w 2019 r 

odbędzie  się  u  tych  rodzin / osób  których nie  odwiedziłem  w  2018 roku.  W  większości  Parafian  



których  posiadam  adresy  e-mailowe  będę  wysyłał  z  wyprzedzeniem  o  planowanej  wizycie  na  każdy  

kolejny  tydzień.  Informując  o  tej  wizycie  będę  oczekiwał  potwierdzenia  czy  dana  rodzina / osoba  

życzy  sobie  tej  wizyty  czy  też  nie.  Brak  odpowiedzi  będzie  oznaczał,  że  ktoś  nie  życzy  sobie  tej  

wizyty.  Przy  tej  okazji  chciałbym  tez  się  dowiedzieć  kto  należy  do  naszej  parafii  czy  do  parafii  

angielskiej  albo  też  nie  należy  do  zadnej  parafii.  W  ten  sposób  uzupełnię  dane  w  naszej  Kartotece  

Parafialnej  w  Bedford.               

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

7. Od  najbliższej  niedzieli  będą  już  do  nabycia  Kalendarze  ścienne na  2019 rok. 

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

po  każdej  Mszy  świetej.    

9. 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.   

10. 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. 

11. Są  także  formularze  do  zamawiania  Intencji  mszalnych. 

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

13. 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.  
 


