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 Nr 178. XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA. ROK B 
 

Niedziela, 03.10.2021 
XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA 

930 

 

1100 

 

1900 

Ku czci Ducha Świętego… 
 

W int. śp. Janiny z prośbą o łaskę wiecznego zbawienia. Int. rodziny. 
 

O błogosławieństwo Boże i opiekę NMP z okazji 50 urodzin Krzysztofa. 
Int. rodziny. 

Poniedziałek, 04.10.2021 
ŚW. FRANCISZKA 

Z ASYŻU 
930 Za dusze śp. Leszka CHOŁASTA i Józię ŁUCZKOWSKĄ. 

Wtorek, 05.10.2021 
ŚW. FAUSTYNY 
KOWALSKIEJ 

930 Za śp. Edwarda ŚLIWCZYŃSKIEGO. 

Środa, 06.10.2021 
ŚW. BRUNONA 

1900 Msza dziękczynna za bezpieczny powrót z wakacji i uniknięcie 
wypadku. 

Czwartek, 07.10.2021 
NMP RÓŻAŃCOWEJ 

930 Ku czci Boga Ojca Wszechmogącego… 

Piątek, 08.10.2021 1500 W int. śp. Wiesława KULIKOWSKIEGO. 
KORONKA DO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA 

Sobota, 09.09.2021 
ŚW. DIONIZEGO, 

BISKUPA I TOWARZYSZY 

930 

 

 

 

1900 

W int. ŚP. Zofii SZCZYGIELSKIEJ w roczn. śmierci. 
ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU I OKAZJA DO 

SPOWIEDZI. 

W intencji Henryka KANDULSKIEGO o błogosł. Boże i opieke Matki 
Bożej z ok. 7. urodzin. Int. rodziców i brata. 

Niedziela, 10.10.2021 
XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA 

930 

 

1100 

 

 
1900 

Za śp. Franciszkę WĘCŁAWIK w 7. roczn. śmierci. Intencja wnuka 
 

W int. Darii z ok. 27. urodzin z prośbą o błogosławieństwo Boże i opiekę 
Matki Bożej. Int. rodziny. 
 

W intencji Adeli z ok. 6. urodzin. Int. rodziców. 
             

 

WIADOMOŚCI PARAFIALNE

 
KANCELARIA PARAFIALNA 
Godziny urzędowania: 

Poniedziałek 1015 – 1045 

Wtorek 1015 - 1045 

Środa 1800 - 1830 

Piątek 1600 – 1630 

W innych przypadkach proszę o kontakt telefoniczny 

lub e-mailowy. 
 

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 o kontakt przynajmniej na miesiąc przed 

planowaną datą chrztu. 

BARDZO PROSZĘ RÓWNIEŻ, ABY RODZICE I CHRZESTNI 

DOSTARCZYLI METRYKI CHRZTU. W PRZYPADKU 

CHRZESTNYCH WAŻNA JEST ADNOTACJA 

O BIERZMOWANIU ORAZ ZAŚWIADCZENIE PROBOSZCZA 

O TYM, ŻE DANA OSOBA MOŻE BYĆ RODZICEM 

CHRZESTNYM. 
 

SPOWIEDŹ 
Okazja do spowiedzi 30 minut przed mszą św. – 

z wyjątkiem mszy św. w niedzielę o 11:00. 

W sobotę dodatkowo po Mszy św. porannej do 11:30. 
 

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 

Pani Małgorzata Moś – Księgowa 

about:blank


Pan Jarosław Nieruchalski – odp. za budynek kościoła 

Skład Rady Parafialnej zostanie jeszcze uzupełniony. 
 

I PIĄTEK MIESIĄCA 

W tym tygodniu przypada pierwszy piątek 

miesiąca. Dodatkowa Msza św. o godz. 1900 

 

I KOMUNIA 2022 

Rodziców zainteresowanych przygotowaniem 

swoich dzieci do I Komunii św. w 2022 roku proszę 

o osobisty kontakt w celu rozmowy i pobrania 

formularza.  

Aby dziecko zostało włączone do 

kilkumiesięcznego przygotowania do tego sakramentu: 

- dziecko w grudniu 2022 roku powinno ukończyć 

dziewiąty rok życia 

- trzeba być zapisanym do parafii 

- być praktykującym katolikiem (uczestnictwo we 

mszach św. niedzielnych) 

- od października uczestniczyć we mszach św. 

i spotkaniach-katechezach w ramach przygotowania 

do I Komunii św.  

Uroczystość pierwszokomunijna jest planowana 

na ostatnią niedzielę maja 2022 roku. 
 

Pierwsze spotkanie będzie miało miejsce dzisiaj 

po Mszy św. o godz. 11:00. 
 

BIERZMOWANIE 2022 

Osoby pragnące włączyć się w proces 

przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania 

proszę o osobisty kontakt. 

 

Pierwsze spotkanie będzie miało miejsce dzisiaj 

po Mszy św. o godz. 19:00. 
 

WYJAZD DO POLSKI 

W czasie od 11 do 23 października planuję wyjazd 

do Polski. Zależy to oczywiście od sytuacji 

pandemicznej. Jeżeli dojdzie on do skutku, w tym czasie 

zastępował mnie będzie Ks. Grzegorz Aleksandrowicz.  

Wszelkie sprawy kancelaryjne proszę załatwić 

przed moim wyjazdem. 
 

POLSKA SZKOŁA SOBOTNIA 

Polska Szkoła Sobotnia im. Jana Pawła II w Bedford 

poszukuje kandydata na stanowisko dyrektora szkoły 

od października 2021. Stanowisko jest częściowo 

płatne, ale w dużej mierze oparte na pracy społecznej. 

Poszukujemy osoby z pasją i doświadczeniem oraz 

zrozumieniem wartości katolickich, które są podstawą 

etosu naszej szkoły. 

Trwa również nabór uczniów do na nowy rok 

szkolny 2021/2022. 

Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie 

szkoły: https://www.szkolapolskabedford.co.uk/zapisy 

Rekrutacja trwa do końca sierpnia 2021. 
 

KRĄG BIBLIJNY 
Mając nadzieję powolnego powrotu do normalności 

i odpowiadając na inicjatywę stworzenia kręgu biblijnego, 

zainteresowanych zapraszam na spotkanie we wtorek 

o godz. 18:00.

SPRAWY FINANSOWO – GOSPODARCZE 
 

CZEKAJĄCE NAS KONIECZNE PRACE: 

W najbliższym czasie czekają nas konieczne prace związane z otrzymaniem niezbędnych certyfikatów oraz kontrola 

przeciwpożarowa. Oprócz tego zamontowany zostanie system CCTV. Musimy także naprawić zniszczone wilgocią 

i zagrzybieniem części murów kościoła. Dlatego tym bardziej 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: £ 140.00; taca: £ 541.00; składka parafialna i przelew bankowy: £ 50.00 - razem: £ 731.00  

Polska Misja Katolicka: £ 120.00 

Za dwa tygodnie w niedzielę, 10 października druga składka na fundacjię "Dzieło Nowego Tysiąclecia". Polecam tę ideę 

zrozumieniu wszystkich. 

ZASADY ZACHOWANIA W KOŚCIELE PODCZAS PANDEMII 
- Wszystkie miejsca kultu powinny zawsze uwzględniać panujące lokalne warunki dla wirusa.  
- 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. 
- należy zdezynfekować dłonie przy wejściu i przy wyjściu 
z kościoła. 

- maseczki zakrywające usta i nos są zdecydowanie zalecane. 
- dzieci nie mogą chodzić po kościele, bardzo proszę, aby cały 
czas byli przy rodzicach. 
- zbieranie darowizn może odbywać się  w kościele  jako 
kolekta

 

https://www.szkolapolskabedford.co.uk/zapisy

