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UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA

Rok B

Potęga prawdy

Chrześcijanin ma nad sobą dwie władze. Jako obywatel podlega władzy państwowej, a jako
ochrzczony podlega władzy religijnej. Zdarza się, że w konkretnych sytuacjach istnieje rozbieżność
między decyzjami jednej i drugiej władzy, a człowiek musi dokonać między nimi wyboru, co wcale nie
jest takie łatwe. Otóż, w takich konfliktowych układach istnieje tylko jedna szansa bezbłędnego
dokonywania wyboru i podejmowania zawsze słusznych decyzji. Trzeba dostrzec trzecią władzę.
W rzeczywistości bowiem ponad władzą państwową i religijną jest Bóg. Tylko Jego wymaganie
i prawo są słuszne. Bóg zaś sprawuje władzę w imię prawdy.Ktokolwiek podejmuje decyzje w imię
prawdy, zawsze postępuje słusznie, bez względu na to, czy bezpośrednia władza — świecka czy
religijna — za decyzje ukarze go czy też nagrodzi.
Chrystus też miał nad sobą trzy władze. Państwową reprezentował w Galilei Herod, w Judei Piłat,
a daleko w Rzymie Tyberiusz. Religijną reprezentował w Jerozolimie Kajfasz i Sanhedryn. Popadł
w konflikt z jedną i drugą, i obie władze wydały na Niego wyrok śmierci. Został jednak wierny Ojcu.
Wierność prawdzie czyni człowieka wewnętrznie wolnym od wszelkiej doczesnej władzy, bo prawda
jest ponad władzą. To ona władzę osądza — nagradza lub wydaje na nią wyrok. Gdyby Kajfasz
i Piłat uniewinnili Chrystusa, otoczyliby władzę chwałą i ugruntowaliby jej autorytet. Skoro zaś wydali
na Niego niesprawiedliwy wyrok, to prawda oskarża ich przez wieki i będzie oskarżać w wieczności.
Warto zauważyć, że Chrystus nie wzywa ani Piłata, ani Kajfasza do wierności prawdzie. Wyznaje
jedynie przed nimi z naciskiem, że On jest i pozostanie wierny prawdzie, nawet za cenę życia. „Ja się
na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest
z prawdy, słucha mojego głosu”.Jest rzeczą znamienną, że na kartach Ewangelii nie znajdujemy ani
jednej wypowiedzi Jezusa, w której sugerowałby potrzebę zmiany władzy państwowej czy
świątynnej. Nigdy nie wystąpił z wezwaniem do rewolucji, mimo że wszyscy na to czekali. Swoją
postawą wierności prawdzie wskazał jednak drogę jedynego, skutecznego oddziaływania na władzę
i możliwość zamiany nie tyle jednego władcy na innego, ile wewnętrznej przemiany człowieka
sprawującego władzę, przez wprowadzenie go na drogę szacunku dla prawdy.
Chrystus Król — rządzi światem w imię miłości, a sądzi świat w imię prawdy. Dlatego On jest
jedynym, sprawiedliwym Władcą świata.

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.
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(Rok B)

za ś.p.męża Bronisława i jego rodzicówWiktorii iTomasza–int.rodz.Szyszko
za ś.p.ojca Zygmunta Bednarz w 3-cią rocznicę śmierci - int.syna z rodziną.
- za dusze ś.p. Nikoli i zmarłych z rodziny - int. Pani Alicji.

Niedziela
25.11.2018

9:30
11:00
19.00

Poniedziałek, 26.11.18

9:30

- za dusze ś.p. Jarosława Rydel - int. rodziny Arapi.

Wtorek, 27.11.2018

9:30

- za ś.p.Ryszarda Antonika w 20-tą rocznicę śmierci i wszystkich zmarłych
z rodziny Antoników,Fabrowskich i Okupińskich–int.żony i syna z rodziną
- za dusze ś.p. Eugeniusza Zięby – int. wnuczki Iwony z rodziną.

Środa, 28.11.2018

19:00

Czwartek, 29.11.2018
Piątek, 30.11.2018
Św.Andrzeja Apostoła
Sobota, 1.12.2018

9.30
15.00
9:30
10:00
19:00

- za dusze ś.p. Władysława Uszko - int. syna.
- za dusze ś.p. Romany i Szczepana oraz ś.p. Andrzeja Sąsiadek.
KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO.
- za dusze ś.p. Władysławy Gaczoł w rocznicę śmierci - int. córki.
- ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU. SPOWIEDŹ
ŚW.
- za dusze ś.p.Gertrudy Gularowskiej w 1-szą rocznicę śmierci - int.
wnuczek
PIERWSZA NIEDZIELA ADWENTU

( Rok C )

Poniedziałek, 3.12.18
Wtorek, 4.12.2018

9:30
11:00
18:00
19.00
9:30
9:30

za ś.p.Bolesława i Andrzeja Janus i Andrzeja Lickiewicza–int.P.Jerzego z ro
za dusze ś.p. Edwarda i Zofii Kleczkowskich - int. syna z rodziną.
- ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU.
za dusze ś.p.Jana Kopyto i zmarłych z rodziny Kopyto i Pszczoła– int.Rafała
- za dusze ś.p. Stanisława Buźniak w rocznicę śmierci - int. siostry.
- za dusze ś.p. brata i ojca - int. Jurka.

Środa, 5.12.2018
Czwartek, 6.12.2018

19.00
9:30

- za dusze ś.p. Zofii Szczygielskiej - int. rodziny.
O błog.Boże i opiekę Matki Bożej dla Feliksa Nash z ok.6 urodzin–int.babci.

Niedziela
2.12.2018

Piątek, 7.12. 2018
15:00
18.00
19.00

Sobota, 8.12.2018
9:30
10:00
16.00
19.00

- PIERWSZY PIĄTEK miesiąca GRUDNIA
- za dusze ś.p. Genowefy, Kazimierza i Józefa - int. siostry.
KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO.
- SPOWIEDŹ ŚWIETA z okazji Pierwszego Piątku miesiąca.
- O zdrowie i potrzebne łaski i błog.Boże dla Sebastiana Rycewicz z
okazji
8-ych urodzin – int. rodziców.
- UROCZYSTOŚĆ NIEPOKALANEGO POCZĘCIA N.M.P.
- Intencja wolna
- ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU. SPOWIEDŹ
ŚW.
-Sakrament Małżeństwa
RAFAŁ
RYCEWICZ i
DIANA
KULIKOWSKA
- Intencja wolna.

WIADOMOŚCI PARAFIALNE:
1. Są 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. Pierwsze spotkanie i
Katecheza odbędzie się w najbliższą niedzielę 2 grudnia na Mszy świętej o godz.19.00
2. KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI z Poradnią Rodzinną odbędzie się dzisiaj 25 listopada po Mszy św.(g.19.00).
3. Sa już do nabycia Kalendarze ścienne na 2019 r. w cenie Ł1.50, Ł2.00 i Ł2.50
4. Są również kartki świąteczne na Boże Narodzenie w cenie Ł 3 i opłatki wigilijne - za wolne datki.
5. Dzisiaj po każdej Mszy św. będą zbierane dobrowolne ofiary na Instytut Polskiej Akcji Katolickiej.

6. Przygotowanie dzieci do Pierwszej Komunii Świętej odbywa się na każdej niedzielnej Mszy świętej
o godz.11.00 Przygotowuje się 101 dzieci. To jest ostateczna lista zgłoszeń dzieci na 2019 r.
Chciałbym też wyjaśnić, że koszta z tą uroczystością wiążą się przede wszystkim z zakupieniem
alby dla dziecka (Ł35) zdjęcia (Ł 40) film (Ł 40) i przygotowanie dekoracji w kościele (Ł40).
7. 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.
8. 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.

9. Zachęcam do nabycia katolickiego czasopisma: Gość Niedzielny, Mały Gość Niedzielny w cenie £1.50
10. Sakrament Spowiedzi Świetej - w każdą sobotę od godz.10.00 do godz.11.30 i w ciągu tygodnia
po każdej Mszy świetej.
11. 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.

12. 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.
13. Są także formularze do zamawiania Intencji mszalnych.
14. Obecnie do naszej parafii w Bedford jest zapisanych 3803 osób.
15. 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 szkół
katolickich.

