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II NIEDZIELA ZWYKŁA
Poniedziałek, 18.01.2021
Wtorek, 19.01.2021
Św. Józefa Sebastiana Pelczara
Środa, 20.01.2021
Czwartek, 21.01.2021
Św. Agnieszki, Dzień Babci
Piątek, 22.01.2021
Dzień Dziadka
Sobota, 23.01.2021
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Niedziela, 24.01.2021
III NIEDZIELA ZWYKŁA

11:00
16:00
19:00

Za śp. Jana CIESIELSKIEGO w rocznicę śmierci.
O zdrowie, błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dla córki
Zofii i męża Piotra z okazji urodzin.
Za Parafian
W int. brata, Mariana WACHA.
O zjednoczenie daty Wielkiej Nocy.
Za dziecko z duchowej adopcji o błogosławieństwo Boże i opiekę
Matki Bożej.
Błagalna o zdrowie dla Teresy – od siostry z rodzina.
Za Damiancia.
O błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dla całej rodziny
CIURO z podziękowaniem za minione lata.
PO MSZY KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
W intencji zmarłych Jana i Marii KOCHAN – int. wnuka.
W intencji Romualda z ok. 71 urodzin z prośbą o błogosławieństwo
Boże i opiekę Matki Bożej – int. rodziny.
W int. Anny NADAŃSKIEJ w 2-gą rocznicę śmierci – int. córki
z rodziną.
W int. zmarłych rodziców Aliny i Edwarda GROCHOWSKICH – int.
dzieci.
Za Parafian.
O uzdrowienie duchowe dzieci przez wstawiennictwo św. ojca
CHARBELA – int. rodziców.

WIADOMOŚCI PARAFIALNE
POGRZEB ŚP. WALDEMARA MAJEWSKIEGO
Do wieczności odszedł śp. Waldemar MAJEWSKI. Jego
pogrzeb 26 stycznia, wtorek, o godzinie 14.45. RIP
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. Niestety, z powodu
czwartego poziomu restrykcji pandemicznych udzielanie
sakramentu chrztu zostało zawieszone.
SPOWIEDŹ
Okazja do spowiedzi po każdej Mszy świętej
w tygodniu.
Proszę nie planować spowiedzi na niedzielę.
DZIEŃ BABCI I DZIEŃ DZIADKA
W tym tygodniu w czwartek wspominamy św.
Agnieszkę i obchodzimy Dzień Babci, w piątek natomiast

przypada Dzień Dziadka. Wszystkim babciom i dziadkom
składamy najserdeczniejsze życzenia błogosławieństwa
Bożego i zdrowia.
KANCELARIA PARAFIALNA
Bardzo proszę, aby kontaktować się z kancelarią za
pomocą e-mail lub telefonicznie.
I KOMUNIA 2021
Dzisiaj dodatkowa Msza o 16:00 w ramach
przygotowania do I komunii. Msza ta, jak również o 11:00,
będzie jak zawsze dostępna online.
Z powodu skali zakażeń COVID-19 proszę, aby
zaliczenia katechizmu i modlitw odbywały się zdalnie można to uczynić za pomocą Skype lub WhatsApp.
TYDZIEŃ MODLITW O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN
Od poniedziałku rozpoczyna się tydzień modlitw
o jedność chrześcijan. Poniżej załączam linki, które pomogą
nam uczestniczyć w tej modlitwie online:
Monday 18th, St. Mary’s
7:30pm Zoom

https://us04web.zoom.us/j/76614219800?pwd=cjZy
WHVsNWhKUFVPN1RtSkJIZGQ0Zz09
Meeting ID: 766 1421 9800 Passcode: 888Zpa
Tuesday 19th, Holy cross
10:15am
https://holycrossbedford.org.uk/
Thursday 21st, Quaker Meeting 12:15 for 12:30pm
Zoom
https://us02web.zoom.us/j/89048844344?pwd=VmpI
TW16L2tBSVJBcXJBbVUwSnpCZz09
Meeting ID: 890 4884 4344 Passcode: 744479
Saturday 23rd, Polish church 5pm
https://us02web.zoom.us/j/89909289451?pwd=Q
3RZNE5DL3hvSnFWb1FCZGlDQjZXZz09
Meeting ID: 899 0928 9451 Passcode: 623924
Sunday 24th, We all pray for each other and for
Christian Unity in own church services
Monday 25th, Priory Methodist
12:00noon
https://us02web.zoom.us/j/89285200403?pwd=V0RF
bjZvb1N3ZG1SWGF0TTF0UHhEZz09
Meeting ID: 892 8520 0403 Passcode: 247455

One tap mobile
+442034815237,,89285200403#,,,,*247455#
United Kingdom
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
Dziękuję wszystkim, którzy podejmują się sprzątania
kościoła. Przygotowana jest rota, bardzo proszę, aby chętni
dołączyli do tej grupy – wierzę w to, że każda zainteresowana
osoba znajdzie odpowiedni dla siebie termin.
Za dwa tygodnie będziemy obchodzić święto
Ofiarowania Pańskiego (Matki Bożej Gromnicznej), dlatego
w następnym tygodniu proszę chętnych o pomoc
w uprzątnięciu dekoracji bożonarodzeniowej.

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 zeszłym tygodniu „składka” wyniosła:
Gift Aid: £ 132.50; taca: £ 382.00. składka parafialna i przelew bankowy: £ 100.00 - razem: £ 614.00

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 OTWIERANY 30 MINUT PRZED LITURGIĄ, W TYGODNIU 15 MINUT
PRZED LITURGIĄ.
- proszę nie przychodzić do kościoła, jeśli ma się objawy Covid-19 lub jeśli mieszka z chorym na Covid-19.
- poruszamy się po kościele w systemie jednokierunkowym i proszę nie gromadzić się przy wejściu ani wyjściu.
- należy zdezynfekować dłonie przy wejściu i przy wyjściu z kościoła.
- dzieci nie mogą chodzić po kościele, bardzo proszę, aby cały czas byli przy rodzicach.
- Komunię św. należy przyjmować na wyprostowanej dłoni, na stojąco, unikając kontaktu fizycznego. Podchodząc do
księdza, wszyscy powinni to robić z ramionami „na pełnym wyciągnięciu”, tak aby między kapłanem a uczestnikiem
komunii był właściwy odstęp. Dłonie jedna na drugiej powinny być wyciągnięte tak płasko, jak to możliwe.

