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NIEDZIELA, 31.01.2021
IV NIEDZIELA ZWYKŁA
Poniedziałek, 01.02.2021
Wtorek, 02.02.2021
Święto Ofiarowania Pańskiego

Środa, 03.02.2021
Św. Błażeja, biskupa i męczennika

9:30
11:00

19:00

W int. zmarłych Peter’a SIANI i Diamenti SIANI – int. Kasi SIANI.
W int. Damianka PIOROŃSKIEGO w XVIII rocznicę śmierci – od
mamy i rodzeństwa.
Za Parafian.
W int. zmarłego brata, Mariana WACHA.
Za duszę śp. Andrzeja Waldemara MAJEWICZA.
O zdrowie dla koleżanki Anny i jej męża Andrzeja
WERESZCZYŃSKICH.
Za Parafian.

19:00

W intencji zmarłej Haliny ŻYCHOWSKIEJ.

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

Czwartek, 04.02.2021
I CZWARTEK MIESIĄCA
Piątek, 05.02.2021

15:00

I PIĄTEK MIESIĄCA
Św. Agaty, dziewicy i męczennicy

19:00

Za wszystkie cierpiące i umierające na świecie dzieci, które znikąd
pomocy nie mają – z prośbą o pomoc Bożą i opiekę Matki Bożej.
Za zmarłego Edwarda Śliwczyńskiego
NABOŻEŃSTWO KU CZCI NSPJ
Intencja wolna.

9:30
19:00

W pewnej intencji
Za Parafian

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

Za duszę śp. Mieczysława WODECKIEGO w 16. Rocznicę śmierci.
Intencja wolna.
Intencja wolna.
W intencji śp. Gertrudy BENDYK.

9:30

Sobota, 06.02.2021
I SOBOTA MIESIĄCA
Św. Pawła Miki i Towarzyszy,
męczenników

Niedziela, 07.02.2021
V NIEDZIELA ZWYKŁA

WIADOMOŚCI PARAFIALNY
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.
NIESTETY Z POWODU LOCKDOWN’U UDZIELANIE
SAKRAMENTU CHRZTU MUSI BYĆ ZAWIESZONE.
SPOWIEDŹ
Okazja do spowiedzi po każdej Mszy świętej
w tygodniu.
BARDZO PROSZĘ NIE PLANOWAĆ SPOWIEDZI NA
NIEDZIELĘ.
ŚWIĘTA I WSPOMNIENIE TYGODNIA
WTOREK. 2 LUTEGO – Święto Ofiarowania Pańskiego
(Matki Bożej Gromnicznej); dodatkowa msza o godz. 19:00.
Na wszystkich mszach będzie miało miejsce
błogosławieństwo świec.

PIERWSZY CZWARTEK, PIĄTEK I SOBOTA MIESIĄCA –
w piątek dodatkowa msza o 19:00 oraz podczas mszy
błogosławieństwo chleba i wody ku czci św. Agaty.
SOBOTA – wspomnienie Św. Pawła Miki i Towarzyszy,
męczenników.
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.
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.

Jeżeli ktoś chciałby dołączyć do grupy osób, które
posprzątają dekoracje bożonarodzeniowe, proszę się
skontaktować z Panią Kasią – 07972 040010.
ODESZŁA DO WIECZNOŚCI
ŚP. BARBARA STANISŁAWA GOLASZEWSKA – msza
pogrzebowa 8 lutego, poniedziałek o godz. 12:30.
Requiem aeternam dona eis Domine, et lux perpetua
luceat eis. REQUIESCANT IN PACE. AMEN.

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: £ 115; taca: £ 180.00. składka parafialna i przelew bankowy: £ 150.00 - razem: £ 445.00

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 Covid19.
- 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.

