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Nr 1609 UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA. ROK A
9:30
NIEDZIELA, 22.11.2020
UROCZYSTOŚĆ JEZUSA
CHRYSTUSA KRÓLA
Poniedziałek, 23.11.2020
Wtorek, 24.11.2020
Środa, 25.11.2020

11:00
19:00
9:30
9:30
19:00
9:30

Czwartek, 26.11.2020
15:00
Piątek, 27.11.2020

Sobota, 28.11.2020

9:30
19:00
9:30

Niedziela, 29.11.2020
I NIEDZIELA ADWENTU

11:00
19:00

W intencji dzieci pierwszokomunijnych z 2019 roku i ich
rodziców.
O Boże błogosławieństwo i opiekę MB dla Weroniki Stefaniak
w 10 urodziny – int. rodziny.
O wewnętrzne uzdrowienie w int. córki – int. rodziców.
Dziękczynna za wszelkie łaski dla Walentyny i łaskę wieczności
w rocznicę śmierci.
Za dusze sp. Jadwigi i Augustyna Rekowskich – int. córki
z rodziną.
Za dusze zmarłych z rodziny Simon, Eaton
Za dusze śp. Ryszarda Antonika w XXII rocznicę śmierci – intencja
żony i syna – oraz za wszystkie dusze zmarłych z rodziny
Fabrowskich, Antoników, Okopińskich.
Dziękczynna za wszelkie łaski przez orędzia „Prawdziwego życia
w Bogu”
KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO.
Za zmarłych z wypominków
W intencji sióstr i braci o złych skłonnościach o łaskę nawrócenia
i przemiany – int. parafian.
W intencji dzieci pierwszokomunijnych z 2019 roku i ich
rodziców.
W intencji zmarłego Jana.
O wewnętrzne uzdrowienie w int. córki – int. rodziców.

WIADOMOŚCI PARAFIALNE
Dzisiejsza Uroczystością Chrystusa Króla – kończymy
rok liturgiczny. Dziękujemy Dobremu Bogu za podarowany
nam czas i kolejną sposobność w naszym życiu by
uczestniczyć w tajemnicy naszego zbawienia.
ADWENT
Za tydzień już pierwsza niedziela adwentu, która jest
również początkiem nowego roku liturgicznego.
Na Mszy św. o godz. 9:30 będzie miał miejsce obrzęd
błogosławieństwa opłatków na stół wigilijny.
Opłatki będzie można nabyć w czasie, gdy kościół jest
otwarty na prywatną modlitwę a po zakończeniu
lockdown’u po każdej Mszy św.
Bóg zapłać za każdą złożoną przy tej okazji ofiarę.
CHRZEST
Rodziców chcących zapisać dziecko do chrztu i ustalić
datę przyjęcia sakramentu proszę o umówienie drogą
mailową lub telefoniczną spotkania w kancelarii. Dzieci
chrzcimy poza Mszą świętą w prostej ceremonii z możliwym

udziałem tylko najbliższej rodziny. Na czas kolejnego
lockdown’u udzielanie sakramentu chrztu jest zawieszone.
Wszelkie chrzty należy planować najlepiej po Nowym
Roku, ponieważ w czasie lockdown’u jest to niemożliwe.
BIERZMOWANIE 2020
Jeżeli z powodu sytuacji pandemicznej nic się nie
zmieni, w tym roku sakrament bierzmowania będzie
udzielany przez Rektora Polskiej Misji Katolickiej
podczas Mszy świętej 5 grudnia o godzinie 17:00 (w
sobotę).
Dzisiaj po Mszy o 19:00 spotkanie online
z kandydatami do bierzmowania.
I KOMUNIA 2021
DZISIAJ PO MSZY O 11:00 SPOTKANIE W RAMACH
PRZYGOTOWANIA DO I KOMUNII ŚW.
WSPOMNIENIE ŚW. CECYLII
Dzisiaj, 22 listopada Kościół wspomina męczeńską
śmierć Św. Cecylii - patronki śpiewu i muzyki kościelnej.
Bardzo dziękuję wszystkim, którzy angażują się w

oprawę muzyczną liturgii w naszej parafii. Niech św.
Cecylia Was w dalszym ofiarnym posługiwaniu dla
naszej wspólnoty parafialnej.

bardzo proszę o potwierdzenie lub wyrażenie takiej woli na
adres parafialny: bedford@pcmew.org
Od adwentu będę wysyłał biuletyn tylko do osób, które
wyrażą taką wolę odpisując na powyższy adres.

WYSYŁANIE BIULETYNU PARAFIALNEGO POCZTĄ
ELEKTRONICZNĄ
Z powodu konieczności zaktualizowania listy chętnych i
zmiany sposobu wysyłania biuletynu parafialnego e-mailem,

SPRZĄTANIE KOŚCIOŁA
Jest ogromna potrzeba kilku osób, które podjęłyby
się trudu posprzątania kościoła raz w tygodniu. Gdyby
ktoś chciał się tego podjąć, proszę o kontakt.

UTRZYMANIE PARAFII
GIFT AID
Na stoliku są do pobrania kopertki dla osób, które podpisały formularze i regularnie wpłacały ofiary. Natomiast dla osób,
które wprawdzie podpisały formularz, ale nic nie wpłacały przez ostatnie dwa lata są do odebrania i zwrot tych podpisanych
deklaracji. Zachęcam natomiast inne osoby, aby zechciały popisać deklaracje na GIFT AID. Są również do pobrania formularze
na SKŁADKI PARAFIALNE, jeśli ktoś zrezygnował z deklaracji GIFT AID i dla tych wszystkich osób, które wolą w ten sposób
wspierać utrzymanie naszego kościoła.
Bardzo dziękuję za wszystkie ofiary składane na kościół. Ofiary na ten cel można składać do koszyków przy wyjściu
z kościoła lub dokonywać przelewu na konto parafii.
Dane konta: PCM BEDFORD 30-94-57 00621281
W ostatnią niedzielę „składka” wyniosła:
Gift Aid: £ 20.00; taca: £ 45.00; składka parafialna: £ 0.00; przelew bankowy: £ 20.00- razem: £ 85.00;
POMOC W ZDOBYCIU STATUSU OSOBY OSIEDLONEJ
Z powodu Brexitu wszyscy obywatele Unii Europejskiej
mieszkający w UK muszą złożyć aplikacje o Status Osoby
Osiedlonej przed końcowym terminem 30 Czerwca 2021,
aby zabezpieczyć swoje prawa do:
• Pracy w Wielkiej Brytanii
• Dostępu do darmowej służby zdrowia NHS
• Podróżowania do i z Wielkiej Brytanii

• Otrzymywania zasiłków czy emerytury
• Podejmowania nauki czy kontynuowania studiów
PBIC oferuje darmową pomoc w składaniu oraz w
trakcie aplikacji o Status Osoby Osiedlonej.
• Telefon czynny od 9:30 do 15:00: 01234 328100
• Strona internetowa: www.pbic.org.uk

DRUGI LOCKDOWN
ZGODNIE Z PRZEPISAMI RZĄDU BRYTYJSKIEGO OBOWIĄZUJĄCYMI W ANGLII WSZYSTKIE PUBLICZNE CELEBRACJE MSZY
ŚW. I NABOŻEŃSTW W NASZYCH KOŚCIOŁACH ZOSTAŁY ZAWIESZONE.
W związku z tym od czwartku 5 listopada Msze św. będą tylko on-line, aż do przywrócenia publicznego sprawowania Mszy św.
Do tych Mszy nadal będą miały zastosowanie intencje mszalne.
Aby dołączyć do nas na Mszy św. online, wystarczy skorzystać z linka znajdującego się na stronie internetowej parafii:
http://parafiabedford.uk
Zgodnie z prawem i przy zachowaniu naszych zwykłych środków bezpieczeństwa (obowiązkowe zakrywanie twarzy,
dystans społeczny, dezynfekcja kościołów itp.), kościół będzie otwarty na prywatną modlitwę według następującego porządku:
Poniedziałek: 16:30 – 17:30
Wtorek: 16:30 – 17:30
Środa: 9:30 – 10:30
Czwartek: 16:30 – 17:30 (wystawienie Najświętszego
Sakramentu)

Piątek: 16:30 – 17:30
Sobota: 16:30 – 17:30
Niedziela: 17:00 – 18:00 (wystawienie Najświętszego
Sakramentu)

Uwaga: przychodząc do kościoła na prywatną modlitwę należy pamiętać, że postępujemy zgodnie z następującymi
zasadami:
- proszę nie przychodzić do kościoła, jeśli masz objawy Covid19 lub jeśli mieszkasz z chorym na Covid-19.

- proszę nie chodzić po kościele witając ludzi i nie wchodzić
do zakrystii ani salki nad zakrystią.

- proszę mieć założoną własną (obowiązkową) maseczkę na
twarzy – pamiętajmy jednak, że niektóre osoby mogą mieć
zwolnienie lekarskie.

- poruszamy się po kościele w systemie jednokierunkowym i
proszę nie gromadzić się przy wejściu ani wyjściu.

