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 Nr 179. XXVIII, XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA. ROK B 
 

Niedziela, 24.10.2021 
XXX NIEDZIELA ZWYKŁA 

930 

 
 
 

1100 

 

 
1900 

W intencji dzieci i ich rodzin, które w zeszłym roku (2020) przystąpiły 
do I Komunii św. 
 

W int. Roberta z ok. 29. Urodzin z prośbą o błogosławieństwo Boże 
i opiekę Matki Bożej. Int. rodziny. 
 

W int. sp. Andrzeja STAWICKIEGO, zmarłego 26 sierpnia 2021. 

Poniedziałek, 25.10.2021 930 
W intencji dziękczynnej za rodziców Amelii i Jana KACINIEL oraz 
Franciszki i Stanisława SABIMILAN. 

Wtorek, 26.10.2021 930 
O zdrowie i opiekę Matki Bożej oraz łaskę chrztu św. dla małego 
Henryka. 

Środa, 27.10.2021 1900 Za duszę śp. Mikołaja. 
Czwartek, 28.10.2021 

ŚW. APOSTOŁÓW 
SZYMONA I JUDY 

TADEUSZA 

930 Za duszę śp. Janiny SZNIGIŃ. 

Piątek, 29.10.2021 1500 Za śp. Janinę OKOŃSKĄ. Intencja wnuków i prawnuków. 
KORONKA DO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA 

Sobota, 30.10.2021 

930 

 
1200 

1245 

1900 

O łaskę wiary dla Keith EATON. 
ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU I OKAZJA DO 
SPOWIEDZI. 
CHRZEST 
CHRZEST 

o błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dla Łukasza 
WODECKIEGO z ok. 16. urodzin. Intencja rodziców. 

Niedziela, 31.10.2021 
XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA 

930 

 
 
 

1100 

 
 
 

1900 

W podziękowaniu za otrzymane łaski i dalsze błogosławieństwo z ok. 
15. rocznicy ślubu. 
 

W intencji zmarłych z naszych rodzin, przyjaciół oraz wszystkich 
zapomnianych z prośbą o zbawienie. Intencja parafian. 
 

W int. śp.Roberta STYPUŁY – od kolegów z pracy. 
             

 

 

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 

about:blank


zawrzeć sakramentalny związek małżeński powinni 

skontaktować się ze swoim duszpasterzem 6 miesięcy przed 

planowaną datą ślubu. 
 

I KOMUNIA 2022 

Za tydzień po Mszy św. o 11:00 spotkanie 

w ramach przygotowania do I Komunii św. 
 

BIERZMOWANIE 2022 

Za tydzień po Mszy św. o godz. 19:00 spotkanie w 

ramach przygotowania do bierzmowania. 
 

LISTOPADOWA MODLITWA ZA ZMARŁYCH - 

„WYPOMINKI” 

Zachęcam, aby składać kartki z wymienionymi 

zmarłymi, za których będziemy się modlili 

w listopadzie. Wzór takiej kartki można znaleźć przy 

wyjściu z kościoła lub pobrać ze strony internetowej 

parafii: zakładka Inormacje-formularze-wypominki 

http://parafiabedford.uk/wp-

content/uploads/2019/09/Wypominki-2019.pdf 

WYPOMINKI MOŻNA SKĄDAĆ W ZAKRYSTII 

LUB KANCELARII PARAFIALNEJ. 

BÓG ZAPŁAĆ ZA KAŻDĄ OFIARĘ. 
 

WYJAZD DO POLSKI 

Bardzo dziękuję księdzu Kanonikowi Grzegorzowi 

Aleksandrowiczowi za zastępstwo podczas mojego 

pobytu w Polsce. 
 

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 niedzielę 10 października „składka” wyniosła:  

Gift Aid: £ 226.00; taca: £ 349.00; składka parafialna i przelew bankowy: £ 20.00 - razem: £ 595.00  

Fundacja "Dzieło Nowego Tysiąclecia": £ 120.00 

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

 

http://parafiabedford.uk/wp-content/uploads/2019/09/Wypominki-2019.pdf
http://parafiabedford.uk/wp-content/uploads/2019/09/Wypominki-2019.pdf

