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W intencji Feliksa Nash o opiekę NMP i wszelkie potrzebne łaski – od
babci w dniu urodzin.
W intencji Darii o szczęśliwe rozwiązanie.
Za zmarłego ks. Andrzeja Trzeciaka.
O wewnętrzne uzdrowienie w int. córki – int. rodziców.
Za Natalie Eaton w 39 rocznicę urodzin o uzdrowienie duchowe – od
mamy
Intencja dziękczynna z prośbą o zdrowie i opiekę Matki Bożej dla
Pani Ewy Allan – od grupy „Prawdziwego Życia w Bogu”.
W intencji Roberta z okazji urodzin – o wszelkie potrzebne łaski.
O zdrowie, błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dla cioci
Teresy – int. Jozuego z rodzicami.
Za zmarłego Peter’a Siani.
O Miłosierdzie Boże dla Chrisa Messom i jego rodziny.
KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO.
Za zmarłych z wypominków.
W int. Teresy Maćkowiak z ok. urodzin.
W intencji dziękczynnej – intencja Parafian
Za dusze śp. Edwarda i Zofii Kleczkowskich – int. syna z rodziną.
Za zmarłych z wypominków.
O wewnętrzne uzdrowienie w int. córki – int. rodziców.

WIADOMOŚCI PARAFIALNE
ADWENT
Zachęcam do nabycia tradycyjnej świecy na stół
wigilijny w kwocie £ 5.00.
Do nabycia są również opłatki – stolik przy
konfesjonale.
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.
SPOWIEDŹ
Spowiedź jest możliwa po każdej Mszy św. w
tygodniu. Proszę, aby nie planować spowiedzi na
niedzielę.
BIERZMOWANIE 2020
Wczoraj, 5 grudnia na Mszy św. o godzinie 17:00 Rektor
Polskiej Misji Katolickiej Ks. Prałat Stefan Wylężek udzielił
27 osobom sakramentu bierzmowania.

Wszystkim, którzy przyjęli ten sakrament życzymy życia
w mocy Ducha Świętego.
I KOMUNIA 2021
DZISIAJ PO MSZY O 11:00 I 16:00 SPOTKANIE
W RAMACH PRZYGOTOWANIA DO I KOMUNII ŚW.
Msza o 16:00 jest dodatkową Mszą i będzie miała miejsce
tylko w niedziele wyznaczone harmonogramem
przygotowania do I komunii świetej.

WYSYŁANIE BIULETYNU PARAFIALNEGO
POCZTĄ ELEKTRONICZNĄ
Z powodu konieczności zaktualizowania listy
chętnych i zmiany sposobu wysyłania biuletynu
parafialnego e-mailem, bardzo proszę o potwierdzenie
lub wyrażenie takiej woli na adres parafialny:
bedford@pcmew.org

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.
WIECZORNA MSZA W PIĄTEK
Ta Msza św. będzie tylko w I piątki miesiąca
i sytuacja nie ulegnie zmianie aż do końca pandemii.

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: £ 40.00; taca: £ 230.00; składka parafialna: £ 00.00; przelew bankowy: £ 100.00- razem: £ 370.00
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
POPROSZONO MNIE O PRZEKAZANIE NASTĘPUJĄCEJ INFORMACJI:
Z wielką dumą i niepohamowaną radością przekazujemy Wam dobrą nowinę. Po raz pierwszy w historii, po prawie 60
latach, Dom Polski w Bedford otrzymał dofinansowanie na jego modernizację. Jest to zadanie publiczne współfinansowane przez
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej przy wsparciu Polskiego Konsulatu w Londynie.
Przez wiele lat Dom Polski radził sobie własnymi siłami dzięki ludziom dobrej woli zaangażowanych w rozwój tego unikatowego,
polonijnego miejsca, jednakże obecne potrzeby przerastają możliwości. Kilka miesięcy temu po raz pierwszy w historii Domu
Polskiego nowy Zarząd zwrócił się o pomoc do Ministerstwa Spraw Zagranicznych biorąc udział w konkursie „Współpraca z
Polonią i Polakami za Granicą 2020 – Infrastruktura Polonijna” co przyniosło pozytywny rezultat. Obecne działania w ramach
zadania publicznego (remont pomieszczeń zaplecza sanitarnego, odbudowa schodów na pierwsze piętro, modernizacja instalacji
elektrycznej i przeciwpożarowej) jest pierwszym etapem prac zaplanowanych na najbliższe lata.
Dom Polski przechodził różne koleje losu, ale niezmiennie służył ludziom. Od września 2018 r. pod nowym Zarządem, Dom Polski
powrócił pod nazwą Stacja Dom Polski (w skrócie SDP) - z nowymi pomysłami i nową wizją tego miejsca. Wierzymy że duch tego
miejsca przetrwa na kolejne pokolenia integrując ludzi i krzewiąc polską kulturę.
Z wyrazami szacunku – Aneta Kojadynska, Managing Director

KONIEC DRUGIEGO LOCKDOWN’u
Od 2 grudnia, zgodnie z prawem i przy zachowaniu naszych zwykłych środków bezpieczeństwa (obowiązkowe
zakrywanie twarzy, dystans społeczny, dezynfekcja kościołów, obecność stewardów itp.), kościół jest otwarty według
następujących zasad:
- W NIEDZIELE I UROCZYSTOŚCI KOŚCIÓŁ BĘDZIE
- Komunię św. Należy podawać wyłącznie w ciszy,
OTWIERANY 30 MINUT PRZED LITURGIĄ, W TYGODNIU 15
przyjmować na stojąco unikając kontaktu fizycznego.
MINUT PRZED LITURGIĄ.
Ludzie powinni czekać w swoich ławkach, aż będzie możliwe
- proszę nie przychodzić do kościoła, jeśli ma się objawy
zachowanie dystansu społecznego. Podchodząc do księdza,
Covid-19 lub jeśli mieszka z chorym na Covid-19.
powinni to robić z ramionami „na pełnym wyciągnięciu”,
- proszę mieć założoną własną (obowiązkową) maseczkę na
tak aby między kapłanem a uczestnikiem komunii był
twarzy – pamiętajmy jednak, że niektóre osoby mogą mieć
właściwy odstęp. Dłonie jedna na drugiej powinny być
zwolnienie lekarskie.
wyciągnięte tak płasko, jak to możliwe.
- poruszamy się po kościele w systemie jednokierunkowym
- TOALETA MUSI POZOSTAĆ ZAMKNIĘTA.
i proszę nie gromadzić się przy wejściu ani wyjściu.
- Kościół powinien być zamknięty po zakończeniu Mszy św.
- Proszę, aby każda osoba dorosła pobrała karteczkę, na
w celu oczyszczenia przestrzeni zgodnie z wytycznymi
którą wpisze swoje dane kontaktowe (jeśli jeszcze tego nie
Konferencji Episkopatu dotyczącymi indywidualnej modlitw.
uczyniła). Dzieci można dopisać do jednego z rodziców.
Każda kartka ma swój numer. Raz wypisana kartka oddana
wolontariuszowi usprawnia pobieranie tych danych na
przyszłość. Podczas kolejnych wizyt w kościele wystarczy
podać tylko numer, pod którym znajdują się dane
kontaktowe. Proszę, aby wypełnione kartki oddać przy
wyjściu z kościoła lub podczas kolejnej wizyty. Proszę, aby
zapamiętać numer porządkowy, o który będziemy proszeni
przy następnym wejściu do kościoła.
- Należy zdezynfekować dłonie przy wejściu i przy wyjściu
z kościoła.
- Dzieci nie mogą chodzić po kościele, bardzo proszę, aby
cały czas byli przy rodzicach.

