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DRUGA NIEDZIELA ADWENTU

Rok C

Słowo Boże skierowane do Jana jest też adresowane do każdego z nas. Jan, odpowiadając na
nie, obchodził całą okolicę nad Jordanem i głosił chrzest nawrócenia dla odpuszczenia
grzechów (Łk 3,3). Gdybyśmy spróbowali się wczuć w adwentowy klimat sprzed dwóch
tysięcy lat, gdy kończył się czas oczekiwania i nadchodził czas spełnienia obietnicy, to nawet w
imieniu proroka zawarte jest przesłanie, bowiem w języku hebrajskim imię Jan oznacza „Bóg
się zmiłował”, a imię Zachariasz znaczy: „Bóg pamięta”. Ożywianie pamięci – pierwsze
zadanie człowieka wierzącego. Łaska codzienności. Właśnie tu powinniśmy odpowiedzieć na
głos Boga. Istotą grzechu jest życie na własną rękę, szukanie takiego czy innego wywyższenia
przez odrzucenie woli Bożej. Pokorny Jan Chrzciciel daje nam najważniejsze wskazanie,
mówiąc uczniom o Jezusie: Potrzeba, aby On wzrastał, a ja się umniejszał.
Adwent sprzyja głębszej refleksji na temat naszej wiary. Gromadzimy się na niedzielnej
Eucharystii, by wiarę wyznać, ale również, by wiarę umocnić. Do Jana Chrzciciela
przychodzili ludzie wierzący, którzy czekali na Mesjasza i pragnęli jak najlepiej przygotować
się na spotkanie ze Zbawicielem. Zauważmy, że misja proroka rozpoczyna się od przyjęcia
słowa Bożego: "Za najwyższych kapłanów Annasza i Kajfasza zostało skierowane słowo Boże
do Jana, syna Zachariasza, na pustyni" (Łk 3,2). Dlatego tak ważne jest, aby każdy z nas – od
kapłana sprawującego Eucharystię do najmniejszego dziecka – uświadomił sobie tę
fundamentalną prawdę, że Bóg mówi właśnie do niego. Każdy z nas jest adresatem słowa
Bożego.
NIEDZIELA - to Dzień Pański, dzień Bogu poświęcony. Przypomina nam o
tym trzecie Przykazanie Boże: PAMIETAJ ABYŚ DZIEŃ ŚWIĘTY SWIĘCIŁ.
Pełne uczestnictwo we Mszy świętej to przyjmowanie Pana Jezusa w
Komunii Świętej. Grzech ciężki uniemożliwia przyjęcie Komunii świętej.
Stąd też osoby żyjące w tzw. związkach partnerskich pozbawiają się sami
tego najwspanialszego daru który zostawił nam Pan Jezus jaką jest
Komunia Święta. Zresztą sam Pan Jezus powiedział nam: „Jeżeli nie
będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego nie będziecie mieli życia w
sobie”. To Pan Jezus nam zapewnia życie - wieczne zbawienie. Rezygnacja
z Komunii Świętej to dla Katolika ogromne ryzyko pozbawienia się z
własnej winy zbawienia wiecznego.
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- O zdrowie, błog. Boże i opiekę Matki Bożej dla Leokadii Romanowskiej.
- za dusze ś.p. Janusz Joźwiak - int. córki.
- O błog. Boże i potrzebne łaski dla rodziny Kopyto – int. Pana Rafała.

Niedziela
9.12.2018

9:30
11:00
19.00

Poniedziałek, 10.12.18

9:30

- za dusze ś.p. Charles Foley.

Wtorek, 11.12.2018
Środa, 12.12.2018

9:30
9:30

O błog.Boże dla Zofii z ok 2 urodz i opiekę dla Iwony i Krzysztofa-int.babci
- O błogosławieństwo Boże dla Fabiana, Agnes i Peter - int. Mrs
Virginia
- za dusze ś.p. Evelyn Foley.
- za dusze ś.p.Alfreda Zdunek w 8-mą rocznicę śmierci – int. córki z
rodziną
KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO.
- za dusze ś.p. Emila Falkowskiego w rocznicę śmierci.
- ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU. SPOWIEDŹ
ŚW.
- SPOWIEDŹ ŚWIĘTA ADWENTOWA.
- O blogosławieństwo Boże dla Jakuba z okazji urodzin - int. żony z
dziećmi.

Czwartek, 13.12.2018
Piątek, 14.12.2018
Św.Andrzeja Apostoła

9.30
15.00

Sobota, 15.12.2018

9:30
10:00
17:00
19.00

TRZECIA NIEDZIELA ADWENTU
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Poniedziałek, 17.12.18
Wtorek, 18.12.2018

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

- za dusze ś.p.Bronisława Szyszko w 34-tą rocz. śmierci –int.żony z rodziną.
- za dusze ś.p.Władysława Bortkiewicza w 5-tą rocznicę śmierci–int.rodziny
- za dusze ś.p. Janusza Jóźwiak - int. córki.
- za dusze ś.p. Mary Podesta.
- W intencji dziękczynnej za otrzymane łaski w rodzinie Sobockich.

Środa, 19.12.2018
Czwartek, 20.12.2018

19.00
9:30

Piątek, 21.12. 2018

15:00

- za dusze ś.p.Bogumiły Powroźnik w 3-cią rocznicę śmierci – int. rodziny.
- za dusze ś.p. Władysława Sarad z okazji urodzin i ś.p. Doris Lovell w
9-tą rocznicę śmierci – int. Państwa Geoff i Teresy Lovell z rodziną.
- za dusze ś.p. Adeline Molloy.
KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO.

Niedziela
16.12.2018

- za dusze ś.p. męża - int. żony Urszuli.
- ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU. SPOWIEDŹ
ŚW.
- Intencja wolna.
CHRZEST ŚWIĘTY: Sakrament Chrztu świętego w naszej parafii w Bedford otrzymali:
MATEUSZ
PIRÓG
i
ADRIAN
ŻÓŁCIŃSKI
w
sobotę
1 grudnia
2018 r.
Nowo ochrzczonym dzieciom i ich rodzicom życzymy błogosławieństwa i opieki Bożej.

Sobota, 22.12.2018

9:30
10:00
19.00

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA: W naszym kościele w Bedford zawarli sakramentalny
związek małżeński
RAFAŁ
RYCEWICZ
i
DIANA
KULIKOWSKA.
Nowożeńcom życzymy błogosławieństwa i opieki Bożej na wspólnej drodze ich życia.
WIADOMOŚCI PARAFIALNE:
1. Kolejne spotkanie i Katecheza dla kandydatów do Sakramentu BIERZMOWANIA odbędzie się na
Mszy świętej wieczornej o godz.19.00
2. W najbliższą środę 12 grudnia o godz.19.00 w kościele St Joseph na Midland Rd w Bedford
odprawiona będzie Msza św. Koncelebrowana z udziałem Nuncjusza Apostolskiego Arcybiskupa
Edwarda Joseph Adams z okazji święta Matki Bożej z Guadelupe.
3. Sa jeszcze 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.
Są także do nabycia komplety kolędowe w cenie Ł 5.
5. Dzisiaj po każdej Mszy św. będzie dodatkowa zbiórka na Pomoc Kościołowi na Wschodzie.
6. SPOWIEDŹ Święta Adwentowa odbędzie się w naszym kościele w najblizszą sobotę 15 grudnia
od godz.17.00 do godz.19.00 Będzie spowiadać kilku przyjezdnych księży z naszego dekanatu.

7. Wizyty u chorych w domach (Spowiedź i Komunia Św.) odbędzie się w czwarek i piątek
20 i 21 grudnia.
8. Po świętach 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.
9. 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 też się dowiedzieć kto należy do naszej parafii czy do
parafii angielskiej albo też nie należy do żadnej parafii. W ten sposób uzupełnię dane w naszej Kartotece
Parafialnej w Bedford.
10. Zachęcam do nabycia katolickiego czasopisma: Gość Niedzielny, Mały Gość Niedzielny w cenie £1.50
11. Sakrament Spowiedzi Świetej - w każdą sobotę od godz.10.00 do godz.11.30 i w ciągu tygodnia po
każdej Mszy świetej.
12. 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.
13. 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.
14. Są także formularze do zamawiania Intencji mszalnych.
15. Obecnie do naszej parafii w Bedford jest zapisanych 3803 osób.
16. 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 np. przy zapisywaniu dzieci do szkół katolickich.

POLECANE STRONY INTERNETOWE:
https://www.youtube.com/watch?v=DxtfHOT_gw4&t=199s
https://www.youtube.com/watch?v=LXC395Kw8Gs&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=oyqUU1jHeEM
https://www.youtube.com/watch?v=uifMYvUuzKE&t=7s

