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Przebłagalna za grzechy własne i rodziny.
W int. zmarłego brata, Mariana Wacha
Za Parafian.
W intencji Aliny i Edwarda Gorochowskich – int. dzieci.
W intencji Przemysława i Macieja z okazji urodzin.
Za duszę sp. Pawła Ulanowskiego w rocznicę śmierci.
Za siostrę Janę z okazji urodzin – o potrzebne łaski.
W intencji dziękczynno błagalnej za miniony rok.
O dary Ducha Świetego i błogosławieństwo Boże dla rodzin Allan,
Eaton i Nash w 2021.
W intencji dziękczynnej za miniony rok z prośbą o błogosławieństwo
na Nowy Rok – int. rodziny Gołębiewskich.
W int. wnuczka z ok. 3 urodzin o zdrowie i błogosławieństwo – int
babci.
Zadośćuczynienie za grzechy.
W 17 rocznicę śmierci Józefa Moczko – int.dzieci i wnuków.
W intencji Samuela z okazji 7 urodzin z prośbą o błogosławieństwo
Boże i opiekę Matki Bożej.
Za zmarłą Genowefę Jabłońską.
W intencji koleżanki o potrzebne łaski – int. koleżanki.

WIADOMOŚCI PARAFIALNE

CHRZEST
Rodziców chcących zapisać dziecko do chrztu i ustalić
datę przyjęcia sakramentu proszę o umówienie drogą
mailową lub telefoniczną spotkanie w kancelarii. Dzieci
chrzcimy poza Mszą świętą w prostej ceremonii z możliwym
udziałem tylko najbliższej rodziny.
KANCELARIA PARAFIALNA
Bardzo proszę, aby kontaktować się z kancelarią za
pomocą e-mail lub telefonicznie.
I KOMUNIA 2021
Do niedzieli 3 stycznia nie ma spotkań (i Mszy o
godzinie 16:00!) w ramach przygotowania do I komunii
świętej.
7 stycznia 2021 r. o godzinie 18:30 będzie miało
miejsce spotkanie (z przedstawicielem firmy) w sprawie
strojów pierwszokomunijnych – spotkanie obowiązkowe.
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
PRZYGOTOWANIE DEKORACJI ŚWIĄTECZNEJ
I SPRZĄTANIE KOŚCIOŁA
Dziękuję wszystkim, którzy podjęli się trudu
przygotowania kościoła na święta przez sprzątanie
i przygotowanie dekoracji bożonarodzeniowej.
KOLĘDA
NIESTETY, Z POWODU SYTUACJI PANDEMICZNEJ
KOLĘDA W TYM ROKU SIĘ NIE ODBĘDZIE. JEŻELI KTOŚ
WYNAJĄŁ LUB KUPIŁ NOWE MIESZKANIE – ISTNIEJE
OCZYWIŚCIE MOŻLIWOŚĆ POBŁOGOSŁAWIENIA GO.

MSZA ŚWIETA NA ZAKOŃCZENIE ROKU
Msza św. na zakończenie roku w czwartek, 31 grudnia
o godz. 19:00. Po Mszy św. nabożeństwo
dziękczynno-przebłagalne.
MSZE ŚWIĘTE W NOWY ROK (1 STYCZNIA)
9:30; 11:00; 19:00

SPRAWY FINANSOWO - GOSPODARCZE
GIFT AID
W kancelarii 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: £ 189.00; taca: £ 261.00. składka parafialna: £ 125.00; przelew bankowy: £ 00.00 - razem: £ 576.00

ZASADY ZACHOWANIA W KOŚCIELE PODCZAS PANDEMII
Zgodnie z prawem i przy zachowaniu naszych zwykłych środków bezpieczeństwa - obowiązkowe zakrywanie
twarzy, dystans społeczny, dezynfekcja, obecność stewardów itp. - kościół jest otwarty według następujących
zasad:
- W NIEDZIELE I UROCZYSTOŚCI KOŚCIÓŁ BĘDZIE
- dzieci nie mogą chodzić po kościele, bardzo proszę,
OTWIERANY 30 MINUT PRZED LITURGIĄ,
aby cały czas byli przy rodzicach.
W TYGODNIU 15 MINUT PRZED LITURGIĄ.
- Komunię św. należy przyjmować na wyprostowanej
- PROSZĘ, ABY STOSOWAĆ SIĘ DO POLECEŃ
dłoni, na stojąco, unikając kontaktu fizycznego.
STEWARDÓW, NAWET JEŚLI STWIERDZĄ, ŻE Z
Podchodząc do księdza, wszyscy powinni to robić z
POWODU BRAKU MIEJSCA WEJŚCIE DO KOŚCIOŁA
ramionami „na pełnym wyciągnięciu”, tak aby między
JEST NIEMOŻLIWE - W KOŚCIELE SĄ 63 POJEDYNCZE
kapłanem a uczestnikiem komunii był właściwy
MIEJSCA.
odstęp. Dłonie jedna na drugiej powinny być
- proszę nie przychodzić do kościoła, jeśli ma się
wyciągnięte tak płasko, jak to możliwe.
objawy Covid-19 lub jeśli mieszka z chorym na Covid- kościół powinien być zamknięty po zakończeniu Mszy
19.
św. w celu oczyszczenia przestrzeni zgodnie z
- proszę mieć założoną własną (obowiązkową)
wytycznymi.
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.
- proszę, aby każda osoba dorosła pobrała karteczkę,
na którą wpisze swoje dane kontaktowe (jeśli jeszcze
tego nie uczyniła). 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.

