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 Nr 1633. VII NIEDZIELA WIELKANOCNA. ROK B 
 

 UROCZYSTOŚĆ 
ZESŁANIA DUCHA 

ŚWIĘTEGO 
23.05.2021 

930 
1100 

 
1600 

 
1900 

W intencji Ojczyzny – o wierność łasce chrztu św. 
W int. Zygmunta z ok. 89 urodzin z prośbą o błogosławieństwo Boże 
i opiekę Matki Bożej – int. rodziny. 
Za Roberta JENKINS i Marię JENKINS – Msza przebłagalna o 
zmiłowanie Boże. 
W int. zm. brata, Bogdana OLEKSY, w 40 roczn. śmierci. 

Poniedziałek, 24.05.2021 
N.M.P. MATKI KOŚCIOŁA, 
ŚWIĘTO 

930 Dziękczynna za wszystkie łaski i miłosierdzie okazane Justin’owi 

Wtorek, 25.05.2021 930 W intencji Ilony i Roberta o potrzebne łaski z ok. rocznicy ślubu. 

Środa, 26.05.2021 1900 W intencji zmarłej Haliny ŻYCHOWSKIEJ (zmarłej w styczniu). 
NABOŻEŃSTWO MAJOWE 

Czwartek, 27.05.2021 
JEZUSA CHRYSTUSA, 
NAJWYŻSZEGI I 
WIECZNEGO KAPŁANA, 
ŚWIĘTO 

930 

 Za duszę śp. Michała ŚLIWY w rocznicę śmierci. 

Piątek, 28.05.2021 1500 O miłosierdzie Boże i uwolnienie dla Carole. 
KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO 

Sobota, 29.05.2021 
930 

 
1900 

Za śp. Zofię SZCZYGIELSKĄ – o zsopkój duszy. 
NIE MA ADORACJI NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU 

W intencji ŚP. Stanisławy KONOPKA 

UROCZYSTOŚĆ TRÓJCY 
PRZENAJŚWIĘTSZEJ 

30.05.2021 

930 
 
 

1200 

 
 

1500 

1900 

W INTENCJI DZIECI PRZYSTĘPUJĄCYCH DO I KOMUNII 
I ICH RODZIN. 
 

W INTENCJI DZIECI PRZYSTĘPUJĄCYCH DO I KOMUNII 
I ICH RODZIN. 
 

Za Parafian 
W intencji Anny z ok. 46. Urodzin z prośbą o błogosławieństwo 
i opiekę Matki Bożej – int. rodziny 

             

 
 

WIADOMOŚCI PARAFIALNE

 

NA STOLIKU PRZED KONFESJONAŁEM MOŻNA 

ODEBRAĆ KOPERTY GIFT AID NA KOLEJNY ROK. 
 

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 

DOSTARCZYLI METRYKI CHRZTU. W PRZYPADKU 

CHRZESTNYCH WAŻNA JEST ADNOTACJA 

O BIERZMOWANIU. 
 

SPOWIEDŹ 

Okazja do spowiedzi 30 minut przed mszą św. 

W sobotę dodatkowo po Mszy św. porannej. 

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. 
 

RADA PARAFIALNA 

Powołana została Rada Parafialna w składzie: 

Pani Katarzyna Szaryk – Prezes 

about:blank


Pani Małgorzata Moś – Księgowa 

Pan Jarosław Nieruchalski – odp. za budynek kościoła 

Skład Rady Parafialnej zostanie jeszcze uzupełniony. 
 

I KOMUNIA 2021 
W tym roku I Komunia św. będzie miała miejsce 

w niedzielę 30 maja na mszach o godzinie 9:30 i 12:00 

(zamiast mszy o 11:00).  

Z powodu sytuacji pandemicznej i związanymi z nią 

obostrzeniami bardzo proszę, aby tego dnia wybrać inną 

godzinę mszy świętej. Byłbym bardzo wdzięczny w imieniu 

własnym i rodziców dzieci pierwszokomunijnych, gdyby 

rozważyć udział we mszy św. w sobotę o godz. 19:00 lub 

w niedzielę o godzinie 15:00 (dodatkowa msza) i 19:00. 

Z powodu skali zakażeń COVID-19 proszę, aby zaliczenia 

katechizmu i modlitw odbywały się zdalnie - można to 

uczynić za pomocą Skype lub WhatsApp. 

SPOWIEDŹ PRZED I KOMUNIĄ 

Grupa z 9:30 w piątek 28 maja: o 18:00 dziewczynki 

o 18:30 chłopcy 

Grupa z 12:00 w sobotę 29 maja: o 10:30 

dziewczynki, o 11:00 chłopcy. 

BIAŁY TYDZIEŃ 

Po uroczystości pierwszokomunijnej od 

poniedziałku do piątku zapraszam na Mszę św. Będzie 

to najlepszy wyraz podziękowania Panu Boga za dar 

tego sakramentu. 
 

NABOŻEŃSTWO MAJOWE 
W każdą środę maja po mszy wieczornej zapraszam na 

nabożeństwo majowe.  
W jedności z całym Kościołem będziemy ofiarowali tę 

modlitwę prosząc o ustanie pandemii Covid-19.  
 

KRĄG BIBLIJNY 
Mając nadzieję powolnego powrotu do normalności 

i odpowiadając na inicjatywę stworzenia kręgu biblijnego, 

zainteresowanych zapraszam na spotkanie dzisiaj o godz. 

17:00. 
 

WYSYŁANIE BIULETYNU PARAFIALNEGO POCZTĄ 

ELEKTRONICZNĄ 
Osoby zainteresowane otrzymywaniem biuletynu 

pocztą elektroniczną proszę o informację na adres: 

bedford@pcmew.org 

SPRAWY FINANSOWO – GOSPODARCZE 
 

SPRZĄTANIE KOŚCIOŁA 
Dziękuję wszystkim, którzy podejmują się sprzątania kościoła oraz układają kwiaty. 

 

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. 

Trwa naprawa rynien. Mieszkając tutaj wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, jak konkretne są to koszta, dlatego tym 

bardziej dziękuję wszystkim, którzy to rozumieją i wspierają finansowo parafię. 

Dziękuję również za naprawienie i zamontowanie żeliwnej bramki od strony cmentarza. 
 

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: £ 239.00; taca: £ 286.00; składka parafialna i przelew bankowy: £ 10.00 - razem: £ 535.00

ZASADY ZACHOWANIA W KOŚCIELE PODCZAS PANDEMII 
Cały czas obowiązują nas zasady lockdown’u. Wciąż obowiązuje nakaz zachowania dystansu społecznego oraz zasłaniania 

ust i nosa odpowiednią maseczką. Nie wolno gromadzić się przed kościołem. W kościele jest ograniczona liczba miejsc. Niestety 
po zajęciu wszystkich miejsc musimy zamknąć drzwi i jest bardzo prawdopodobne, że ktoś nie będzie mógł wejść do 
środka i uczestniczyć w nabożeństwie (głównie mowa jest tu o niedzielnych mszach o 9:30 i 11:00).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. 
- poruszamy się po kościele w systemie jednokierunkowym 
- 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

