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NIEDZIELA, 07.03.2021 
III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 

   9:30  
11:00 

  
16:00 

 
19:00 

Za duszę śp. Józefy ŚLIWY w roczn. śmierci – int. siostry 
Za duszę śp. Józefy i Stanisława TRACZ oraz Elżbiety SZEWCZYK- int. 
rodziny. 
O błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dla Sylwii WODECKIEJ z ok. 
urodzin – int. męża z dziećmi. 
W int. dziekczynno-błagalnej za Renatę KANDULSKĄ – int. męża z dziećmi. 

Poniedziałek, 08.03.2021    9:30 W intencji syna o nawrócenie oraz łaski i zdrowie. 

Wtorek, 09.03.2021    9:30 O uwolnienie od ducha niewiary dla Simona 

Środa, 10.03.2021  19:00 Za Kościół i kapłanów. 

Czwartek, 11.03.2021    9:30 Intencja wolna. 

Piątek, 12.03.2021 19:00 
W intencji Bogusi z okazji urodzin o błogosławieństwo Boże i opiekę Matki 
Bożej. 

Sobota, 13.03.2021 

   9:30  
  

19:00 

O zdrowie, błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dla Krystyny 
CIURO, w dniu imienin. 
W intencji pokoju i miłości na świecie, w naszych rodzinach i naszych 
sercach – int. parafian. 

Niedziela, 07.03.2021 
IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 

NIEDZIELA LAETARE 

   9:30 
  

11:00 
16:00 
19:00 

W intencji synów o błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej – int. 
rodziców. 
Za śp. Mieczysława, Grzegorza, Karoliny i Piotra PIŻUCH. 
Za śp. Józefa SZUBA. 
Za śp. Wojciecha SZCZĘSNEGO i Dariusza KRUSZYNĘ. 

            
W NAJBLIŻSZY PIĄTEK, 12.MARCA Z POWODU OBOWIĄZKOWEGO KURSU ORGANIZOWANEGO PRZEZ POLSKĄ MISJĘ 

KATOLICKĄ, MSZA ŚWIĘTA BĘDZIE O GODZ. 19:00; PRZED MSZĄ O 18:15 NABOŻEŃSTWO DROGI KRZYŻOWEJ. 
 

WIADOMOŚCI PARAFIALNE

 

KANCELARIA PARAFIALNA 

Bardzo proszę, aby kontaktować się z kancelarią za 

pomocą e-mail lub telefonicznie. 
 

CHRZEST 

Rodziców chcących zapisać dziecko do chrztu i ustalić 

datę przyjęcia sakramentu proszę o umówienie drogą 

mailową lub telefoniczną spotkania w kancelarii. Dzieci 

chrzcimy poza Mszą świętą w prostej ceremonii z możliwym 

udziałem tylko najbliższej rodziny.  

BARDZO PROSZĘ, ABY RODZICE I CHRZESTNI 

DOSATCZYLI METRYKI CHRZTU. W PRZYPADKU 

CHRZESTNYCH WAŻNA JEST ADNOTACJA O BIERZMOWANIU. 

NIESTETY Z POWODU LOCKDOWN’U ZGODNIE 

Z RZĄDOWYMI RESTRYKCJAMI UDZIELANIE SAKRAMENTU 

CHRZTU W PARAFIACH MUSI BYĆ ZAWIESZONE. 
 

SPOWIEDŹ 

Okazja do spowiedzi 30 minut przed mszą św. (za 

wyjątkiem piątku – z powodu nabożeństwa Drogi 

Krzyżowej) i w sobotę po mszy św. podczas adoracji 

Najświętszego Sakramentu 

BARDZO PROSZĘ NIE PLANOWAĆ SPOWIEDZI NA 

NIEDZIELĘ. 
 

INFORMACJE DLA PRAGNĄCYCH ZAWRZEĆ 

MAŁŻEŃSTWO 

Polacy uczęszczający do angielskich kościołów 

katolickich muszą skontaktować się ze swoim proboszczem, 

który wyjaśni im procedury obowiązujące w tym kraju. 

Narzeczeni, którzy mieszkają w Anglii ponad 6 miesięcy 

i należą do parafii Polskiej Misji Katolickiej oraz pragną 

zawrzeć sakramentalny związek małżeński powinni 

skontaktować się ze swoim duszpasterzem 6 miesięcy przed 

planowaną datą ślubu. 
 

TRIDUUM PASCHALNE 

Jesteśmy szczęśliwy, że podczas obchodów 

najważniejszych świąt kościoły, mimo pandemii, będą mogły 

zostać otwarte. Niemniej z powodu aktualnej sytuacji 

i wymogów sanitarnych, Triduum Paschalne będzie 

celebrowane inaczej niż zwykle. O szczegółach będę na 

bieżąco informował, ale już teraz dzielę się najistotniejszymi 

informacjami: 

- WIELKI CZWARTEK 

 17:00 - Msza dla dzieci 

 19:00 - Msza Wieczerzy Pańskiej 

- WIELKI PIĄTEK 

 10:00 – Nabożeństwo Drogi Krzyżowej 

15:00 - Liturgia Męki Pańskiej 

 19:00 - Liturgia Męki Pańskiej 

 Po liturgii - Adoracja Krzyża i Bożego Grobu 

- WIELKA SOBOTA 

 10:00 – 13:00 – Adoracja Krzyża i Bożego Grobu 

about:blank


Z POWODU SYTUACJI PANDEMICZNEJ W TYM ROKU NIE 

BĘDZIE ŚWIĘCENIA POTRAW.  

Podobnie, jak w zeszłym roku, w biuletynie będzie 

wydrukowana modlitwa, którą będzie można odmówić 

z rodziną podczas wielkanocnego posiłku. 

20:00 – WIGILIA PASCHALNA 

- NIEDZIELA WIELKANOCNA 

 Msze święte: 9:30; 11:00; 17:00; 19:00 

- PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY 

 Msze święte: 9:30; 11:00; 19:00 
 

RADA PARAFIALNA 

Powołana została Rada Parafialna w składzie: 

Pani Katarzyna Szaryk – Prezes 

Pani Małgorzata Moś – Księgowa 

Pan Jarosław Nieruchalski – odp. za budynek kościoła 

Skład Rady Parafialnej zostanie jeszcze uzupełniony. 
 

NABOŻEŃSTWO DROGI KRZYŻOWEJ I GORZKIE ŻALE 

W każdy piątek o 14:15 i po mszy o 19:00 - za 

wyjątkiem najbliższego piątku, 12 marca. 

GORZKIE ŻALE w każdą niedzielę o 18:40 
 

I KOMUNIA 2021 

Dzisiaj i za tydzień 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 

Osoby zainteresowane otrzymywaniem biuletynu 

pocztą elektroniczną proszę o informację na adres: 
bedford@pcmew.org 
 

 

ODESZŁA DO WIECZNOŚCI 

ŚP. IRENA KOTKIEWICZ zm. 13.02.21 w wieku 88 lat. 

Pogrzeb odbędzie się 15 marca o godz. 15:00.  

Requiem aeternam dona eis Domine, et lux perpetua 

luceat eis. REQUIESCANT IN PACE. AMEN. 

 

SPRAWY FINANSOWO – GOSPODARCZE 
 
 

SPRZĄTANIE KOŚCIOŁA 

Dziękuję wszystkim, którzy podejmują się sprzątania kościoła.  

Została również sprawdzona wieża kościelna – dziękuję tym, którzy się tego podjęli i gratuluję odwagi! 
 

FUNDUSZ REMONTOWY 

W związku ze zbliżającymi się, bezwzględnie koniecznymi, naprawami i remontami kościoła, chciałbym zaproponować, aby 

składka każdej czwartej niedzieli miesiąca oraz ofiary składane w kopertach jako „Składki parafialne” były rozumiane 

i przeznaczone na „Fundusz Remontowy” naszego kościoła. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy wspierają i wspierać będą naszą 

parafię w jej utrzymaniu. 
 

W zeszłym tygodniu w prezbiterium, nawie głównej i bocznych kaplicach, zostały wymienione żarówki z żarowych 

i energooszczędnych na żarówki led; wymieniono również reflektory nad ołtarzem na reflektory led (poprzednie pobierały energię 

2X500W, aktualne 2X60W). Bardzo dziękuję osobom, które to sfinansowały tę inwestycję i wykonały tę pracę. W najbliższej 

przyszłości zostaną wymienione żarówki w nawach bocznych. 
 

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: £ 115.00; taca: £ 275.00; składka parafialna i przelew bankowy: £ 200.00 - razem: £ 590.00

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:

- KOŚCIÓŁ BĘDZIE OTWIERANY 30 MINUT PRZED LITURGIĄ 
- proszę nie przychodzić do kościoła, jeśli ma się objawy 
Covid-19 lub jeśli mieszka z chorym na Covid-19. 
- obowiązuje noszenie maseczki zakrywającej nos i usta 
- 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. 
- podczas przyjmowania komunii obowiązuje zachowanie 
dystansu społecznego. 
- Komunię św. należy przyjmować na wyprostowanej dłoni, 
na stojąco, unikając kontaktu fizycznego. Podchodząc do 
księdza, wszyscy powinni to robić z ramionami „na pełnym 
wyciągnięciu” ramion.

 

mailto:bedford@pcmew.org

