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Niedziela, 07.11.2021 
XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA 

930 

 

1100 

 

1900 

Ku czci Osoby Boga Ojca Niebieskiego… 
 

W intencji dusz czyśćcowych z prośbą o zbawienie. Int. parafian. 
 

W intencji zmarłych, za których modlimy się w „wypominkach”. 
Poniedziałek, 08.11.2021 930 W int. dusz czyśćcowych z prośbą o zbawienie. Int. parafian. 
Wtorek, 09.11.2021 
Rocznica poświęcenia Bazyliki 
Laterańskiej 

930 W intencji dusz czyśćcowych z prośbą o zbawienie. Int. parafian. 

Środa, 10.11.2021 
Św. Leona Wielkiego, papieża 1900 Za śp. Marka MUSIAŁ. 

Czwartek, 11.11.2021 
Św. Marcina z Tours 

930 Za śp. Józefa DOBOSZA. 

Piątek, 12.11.2021 1500 Za śp. dziadków i teścia oraz za dusze w czyśćcu cierpiące. 
LITANIA DO NSPJ 

Sobota, 13.11.2021 
930 

 
1900 

W int. Benedykta o łaskę wiary i opiekę NMP. 
ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU I OKAZJA DO 
SPOWIEDZI. 

Za dusze śp. Heleny i Józefa GUZIŃSKICH oraz za śp. Bronisława 
GUZIŃSKIEGO. Int. żony z rodziną. 

Niedziela, 14.11.2021 
XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA 

930 

 

1100 

 
 

1900 

W int. śp. dziadka i pradziadka w 1. roczn. śmierci. 
 

W intencji ofiar głodu, wojen i przemocy z prosbą o potrzebne łaski 
i błogosł. Boże. Int. Parafian. 
 

W int. Karoliny SARNOWSKIEJ w 40. roczn. urodzin 
o błogosławieństwo Boże i opiekę NMP. 

             

 

WIADOMOŚCI PARAFIALE

 
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: 11:15 - 11:45. 
 

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. 
 

LISTOPADOWA MODLITWA ZA ZMARŁYCH - 

„WYPOMINKI” 

Za naszych zmarłych będziemy się modlić w dwie 

pierwsze niedziele listopada (7 i 14 listopada) pół 

godziny przed Mszą o 9:30 i 19:00 oraz podczas 

modlitwy wiernych. 
 

MODLITWA NA CMENTARZU 

W dzisiejszą niedzielę zapraszam na wspólną 

about:blank


modlitwę na cmentarzu (Norse Road Cemetery, 

MK41 0RL) na godzinę 14:00 (procesja wyruszy 

z parkingu). 
 

SPOTKANIE Z BEDFORD BOROUGH COUNCIL'S 

PUBLIC HEALF TEAM 

Bedford Borough Council’s Public Healf Team 

poprosił mnie o możliwość spotkania z naszą 

społecznością w celu przedstawienia aktualnej sytuacji 

covidowej w naszym regionie z możliwością zadawania 

pytań i podzielenia się wątpliwościami (np. temat 

szczepień). W spotkaniu tym mają uczestniczyć również 

polscy lekarze pracujący w Bedford. 

JAKO ŻE POPROSZONO MNIE O ZMIANĘ DNIA 

SPOTKANIA, SPOTKANIE BĘDZIE MIAŁO MIEJSCE 

W NIEDZIELĘ 21 LISTOPADA PO MSZY ŚW. O GODZ. 

11:00. 

Z tego powodu tego dnia nie będzie spotkania po 

Mszy w ramach przygotowania do I Komunii św. 
 

I KOMUNIA 2022 

Dzisiaj i za tydzień po Mszy św. o 11:00 spotkanie 

w ramach przygotowania do I Komunii św. 

21 listopada z powodu spotkania z BEDFORD 

BOROUGH COUNCIL'S PUBLIC HEALF TEAM nie będzie 

katechezy po Mszy św. 
 

BIERZMOWANIE 2022 

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

w ramach przygotowania do bierzmowania. 
 

KRĄG BIBLIJNY 
Zainteresowanych wspólną modlitwą i rozważaniem 

Słowa Bożego zapraszam na spotkanie we wtorek o godz. 

18:15. 
 

POGRZEB ŚP. MARCINA ŚWIDERSKIEGO 

Zmarł Marcin Świderski. Jego pogrzeb będzie 

w czwartek, 11 listopada w kościele Holy Child & St 

Joseph’s przy Midland Road o godzinie 9:00. 

Msza św. w jego intencji będzie 14 i 18 grudnia o godz. 

9.30.  
 

„STACJA DOM POLSKI” 

7 listopada - Otwarcie Restauracji 

Stacja Dom Polski zaprasza na otwarcie nowej 

restauracji w dniach 13-14 listopada w godzinach 12-17. Na 

stołach ponownie zagoszczą tradycyjne polskie potrawy oraz 

europejskie akcenty a wszystko w rodzinnej atmosferze. 

14 listopada - Andrzejki dla dzieci 

Już za tydzień tj. 14 listopada Stacja Dom Polski 

zaprasza na zabawę Andrzejkową dla dzieci. Zabawa 

rozpocznie się o godzinie 14.00. Będą konkursy z nagrodami 

i dużo różnych atrakcji dla dzieci. Dla rodziców kawa, 

herbata, ciasto. Nowa restauracja serwować będzie obiad.  

5 grudnia - Polonijne ubieranie choinki 

Jak co roku Stacja Dom Polski organizuje Polonijne 

ubieranie choinki. Jest to piękna polska tradycja, którą 

chcemy kontynuować zwłaszcza tutaj poza ojczyzną. 

Serdecznie zapraszamy na to wydarzenie w dniu 5 grudnia 

od godziny 14.00. W programie przygotowywanie ozdób, 

ubieranie choinki, śpiewanie kolęd i pastorałek. Wspólne 

łamanie opłatkiem i składanie życzeń w rodzinnej atmosferze 

a dla najmłodszych niespodzianki.  

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 31 października „składka” wyniosła:  

Gift Aid: £ 150.00; taca: £ 475.00; składka parafialna i przelew bankowy: £ 190.00 - razem: £ 815.00 

ZASADY ZACHOWANIA W KOŚCIELE PODCZAS PANDEMII 
- 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. 


