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NIEDZIELA, 03.01.2021 
II NIEDZIELA BOŻEGO NARODZENIA 

   9:30 
  
 11:00 
 19:00 

W int. Samuela z ok. 7 urodzin z prośbą o błogosławieństwo Boże i 
opiekę Matki Bożej. 
Za zm. Genowefę Jabłońską. 
W intencji koleżanki o potrzebna łaski – int. koleżanki. 

Poniedziałek, 04.01.2021    9:30 Za duszę śp. Edmunda Markowskiego w rocznice śmierci – int. żony. 

Wtorek, 05.01.2021    9:30 Za duszę śp. Jadwigi Rekowskiej w rocznicę śmierci – int. córki z 
rodziną. 

Środa, 06.01.2021 
UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA 
PAŃSKIEGO 

   9:30 
 11:00 
  
19:00 

Za zmarłą Carolina Ashton 
Za Michael’a z ok. 80 urodzin o zdrowie i błogosławieństwo – int. 
rodziny. 
Za zmarłych Vierę i Frantiszka Konterman. 

Czwartek, 07.01.2021  19:00 W intencji zmarłego Edwarda Śliwczyńskiego – od żony i dzieci 

Piątek, 08.01.2021 15:00 Za duszę śp. Edmunda Markowskiego w rocznicę śmierci – int. żony. 
PO MSZY KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO 

Sobota, 09.01.2021 

   9:30 
  

19:00 

W int. Mateusza, Kacpra i Jakuba o rozeznanie powołania i 
błogosławieństwo Boże oraz opiekę Matki Bożej – int. rodziców. 
Za całą rodzinę o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej i 
zdrowie – int rodziny Brunclik. 

Niedziela, 03.01.2021 
NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO 

   9:30 
 11:00 
 16:00 
 19:00 

Za śp. Mariana Kaciniel w rocznicę śmierci – int. żony. 
Za zm. Ryszarda Rodaka zmarłego 13 XII 2020 – od córki z rodziną. 
Za Parafian. 
Za Kościół i kapłanów. 

                
 
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. 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. 
 

KANCELARIA PARAFIALNA 
Bardzo proszę, aby kontaktować się z kancelarią za 

pomocą e-mail lub telefonicznie. 
 

I KOMUNIA 2021 
7 stycznia 2021 r. o godzinie 18:30 będzie miało 

miejsce spotkanie (z przedstawicielem firmy) w sprawie 
strojów pierwszokomunijnych – spotkanie obowiązkowe. 

Za tydzień dodatkowa Msza o 16:00 w ramach 
przygotowania do I komunii. 

 

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.  

Przygotowana jest rota sprzątania aż do marca – wierzę 
w to, że chętni znajdą jakiś odpowiedni dla siebie termin. 
 

KOLĘDA 
NIESTETY, Z POWODU SYTUACJI PANDEMICZNEJ 

KOLĘDA W TYM ROKU SIĘ NIE ODBĘDZIE. 



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: £ 260.00; taca: £ 490.00. składka parafialna: £ 95.00; przelew bankowy: £ 180.00 - razem: £ 1025.00

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. 

Postawy w liturgii: Postawa stojąca 
 
Postawa stojąca jest wyrazem uszanowania. 
Wszędzie na widok osoby wyżej postawionej 
przybiera się postawę stojącą. Podczas liturgii 
postawa stojąca jest zewnętrznym znakiem 
głębokiego uszanowania dla Boga jako 
najwyższego Pana (Mt 6,5; Mk 11,25; Łk 18,11; 
22,46). 
 
Stanie jest znakiem radości z odkupienia. Dlatego 
od czasów apostolskich w czasie sprawowania 
misteriów zbawienia, przyjmowano postawę 
stojącą, zwłaszcza w niedzielę (dzień 
zmartwychwstania) i w czasie wielkanocnym. 
 
W postawie stojącej Ojcowie Kościoła widzieli 
symbol świętej wolności dzieci Bożych. 
Uwolnione od grzechu i nie są już niewolnikami. 
Omawiana postawa stojąca oznacza też 

gotowość do działania w liturgii. 
Kiedy zachowujesz postawę stojącą? 

- Od początku Mszy Świętej aż do oracji włącznie. 
- Od wersetu "Alleluja" przed Ewangelią aż do 
zakończenia Ewangelii. 
- Podczas wyznania wiary i modlitwy 
powszechnej. 
- Od wezwania kapłana "Módlcie się, aby moją i 
waszą ofiarę...". 
- Podczas prefacji aż do "Święty, Święty ..." 
włącznie. 
- Po aklamacji "Oto wielka tajemnica wiary" aż do 
"Baranku Boży" włącznie. 
- Podczas Modlitwy po Komunii św. oraz 
obrzędów zakończenia. 
 


