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 Nr 1621. V NIEDZIELA ZWYKŁA.ROK B 
 

NIEDZIELA, 07.02.2021 
V NIEDZIELA ZWYKŁA 

   9:30 
 11:00 

  
 16:00 
 19:00 

Za duszę śp. Mieczysława WODECKIEGO w 16. Rocznicę śmierci. 
Za dusze zmarłych Eugeniusza SENDEREK w 53 rocznicę śmierci 
i Władysławę FIRSZT w drugi miesiąc po śmierci. 
Za zm. Wujka Stefana CHYŁA – od Karoliny z rodziną. 
W intencji śp. Gertrudy BENDYK. 

Poniedziałek, 08.02.2021 
Św. Józefiny Bakhity 

   9:30 
 12:30 

W int. Szymona z okazji 13 urodzin. 
Pogrzeb śp. Barbary Stanisławy GOLASZEWSKIEJ 

Wtorek, 09.02.2021    9:30 Za zmarłego Andrzeja MAJEWICZA. 
Środa, 10.02.2021 
Św. Scholastyki 

 19:00 Intencja wolna. 

Czwartek, 11.02.2021 
NMP z Lourdes, Dzień Chorych 

   9:30 
O nawrócenie i potrzebna łaski dla syna z ok. urodzin – intencja 
mamy – int Anny Kołodziej 

Piątek, 12.02.2021 
 15:00 

 
O zdrowie i błogosławieństwo Boże oraz opiekę dla Zofii i Marii. 
KORONKA DO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA 

Sobota, 13.02.2021 
   9:30  

 
 19:00 

O duchowe uzdrowienie w rodzinie za wstawiennictwem św. Józefa 
– int. Anny Kołodziej. 
Za Parafian. 

Niedziela, 14.02.2021 
VI NIEDZIELA ZWYKŁA 

   9:30 
 11:00 
 16:00 

  
 19:00 

W int. zmarłego Roberta BRADY. 
Za dusze w czyśćcu cierpiące. 
Za dusze śp. Jana POROSA w 10 rocznicę śmierci – int. wnuczek 
z rodzicami. 
Intencja wolna. 

               
 

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 LOCKDOWN’U ZGODNIE Z 

RZĄDOWYMI RESTRYKCJAMI UDZIELANIE SAKRAMENTU 

CHRZTU W PARAFIACH MUSI BYĆ ZAWIESZONE. 
 

SPOWIEDŹ 

Okazja do spowiedzi po każdej Mszy świętej 

w tygodniu. 

BARDZO PROSZĘ NIE PLANOWAĆ SPOWIEDZI NA 

NIEDZIELĘ. 
 

ŚWIĘTA I WSPOMNIENIE TYGODNIA 

PONIEDZIAŁEK 8 LUTEGO – Św. Józefiny Bakhity, 

patronki sprzedanych w niewolę i walki z handlem ludźmi; 

ŚRODA, 10.LUTEGO – św. Scholastyki; CZWARTEK, 11 

LUTEGO – NMP z LOURDES, DZIEŃ CHORYCH. 
 

 

 

ŚRODA POPIELCOWA 

Środa popielcowa wypada w tym roku 17 lutego. Jak 

wiemy, to rozpoczęcie wielkiego postu. Msze św. z obrzędem 

posypania głów popiołem o godzinie 9:30 i 19:00. Tego dnia 

obowiązuje post i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. 

Okazja do spowiedzi w środę popielcową od 8:45 – 9:15 

oraz od 18:15 -18:45. 

Tego dnia tzw. „taca” będzie zbierana jako jałmużna 

wielkopostna. 
 

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. 
 

 

 

about:blank


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.  

WYRAŻAM OGROMNĄ WDZIĘCZNOŚC POD ADRESEM 

WSZYSTKICH, KTÓRZY W OSTATNI PIĄTEK POSPRZATALI 

DEKORACJE ŚWIATECZNE. 

Jesteśmy również wdzięczni Paniom za układanie 

kwiatów. 
 

ODESZLI DO WIECZNOŚCI 

ŚP. BARBARA STANISŁAWA GOLASZEWSKA – msza 

pogrzebowa 8 lutego, poniedziałek o godz. 12:30. 

ŚP. HALINA MARIA ZYCHOWSKA – pogrzeb 

w krematorium, 12 lutego o godz. 9:00. 

ŚP. ROMAN WERESZYŃSKI, zm. 12.01.21 – data 

pogrzebu będzie ustalona. 

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: £ 355; taca: £ 310.00. składka parafialna i przelew bankowy: £ 300.00 - razem: £ 965.00

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. 
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