
B I U L E T Y N  
POLSKIEJ PARAFII W BEDFORD  
 Tel.  01234 356414 ;  mobile:  07704 141192(ks.  Janusz Kopeć)  
Strona internetowa parafi i :  parafiabedford.uk oraz email: bedford@pcmew.org 
                                                                             Charity Reg. No.1119423 

 

 Nr 191. NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO. ROK C 
 

Niedziela, 09.01.2022 
NIEDZIELA CHRZTU 
PAŃSKIEGO 

930 
 

1100 
 

1900 

Za zmarłego ojca z ok. urodzin. 
 

Za Samuela z ok. 4. urodzin. O zdrowie i błogosławieństwo. 
 

Za sp. Annę MARKIEWICZ. Od syna z zoną i wnukiem Filipem 
Markiewicz. 

Poniedziałek, 10.01.2022 930 Za dusze w czyśćcu cierpiące. 
Wtorek, 11.01.2022 930 Za sp. Władysława SARAD – 21st Anniversary Memorial Mass 

Środa, 12.01.2022 1900 Za duszę śp. Jadwigi i Augustyna REKOWSKICH w rocznicę śmierci. 
Int. córki z rodziną.  

Czwartek, 13.01.2022 930 Za duszę śp. Bronisława GUZIŃSKIEGO. Int. żony z rodziną. 
Piątek, 14.01.2022 1500 O miłosierdzie Boże dla dusz czyśćcowych innowierców. 

KORONKA DO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA 

Sobota, 15.01.2022 

930 
 

 
 
1900 

W int. syna, Karola w 44. Urodziny. O błogosławieństwo Boże 
i wszelkie potrzebne łaski. 
 

WYSTAWIENIE NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU 
 

Za śp. Jana ŚWIADEK. 

NIEDZIELA, 16.01.2022 
2.NIEDZIELA ZWYKŁA 

930 
 

1100 
 

1900 

W int. śp. Romana WERESZCZYŃSKIEGO w 1. roczn. śmierci. 
 

Za sp. Annę MARKIEWICZ od córki i wnuczki Kornelii Markiewicz. 
 

O błogosławieństwo Boże, opiekę MB i rozeznanie powołania dla 
syna Mateusza z ok. imienien. 

 
 

 
 

 
Dzisiaj Niedziela Chrztu Pańskiego. Formalnie 

dzisiaj kończy się okres Bożego Narodzenia, jednak zgodnie 
z naszą tradycją czas ten zostaje wydłużony do drugiego 
lutego. 

 
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. 

 

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. 
 KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI 

 Kurs przedmałżeński odbędzie się w następujące 
dni po mszy o godz. 19.00: 9 stycznia (niedziela), 16 stycznia 
(niedziela), 23 stycznia (niedziela) i 29 stycznia (sobota). 
 Bardzo proszę, aby wcześniej wyrazić swoją wolę 
uczestniczenia w tym kursie, czyli zapisać się. 

 

JASEŁKA PRZYGOTOWANE PRZEZ DZIECI 
W dzisiejszą niedzielę, 9 stycznia po mszy św. 

o godz. 11:00 będzie miało miejsce przedstawienie 
jasełek w wykonaniu dzieci. 

Bardzo dziękujemy dzieciom i paniom za 
przygotowanie tego ważnego w naszej tradycji i 
kulturze przedstawienia. 

 

ZAMAWIANIE MSZY ŚW. NA ROK 2022 
Zachęcam do zamawiania mszy św. Warto to 

uczynić wcześniej, jeżeli w danym roku obchodzi się 
ważne uroczystości rodzinne, rocznice lub jubileusze. 
 

I KOMUNIA 2022 
Następne spotkanie: 16 stycznia po Mszy św. 

o 11:00. 
 

BIERZMOWANIE 2022 
Najbliższe spotkanie kandydatów do 

bierzmowania: 16 stycznia po Mszy św. o godz. 19:00. 
 

DUSZPASTERSKIE ODWIEDZINY KOLĘDOWE 
Dziękując za zaproszenie, w tym tygodniu 

odwiedzę Wasze domy według następujących 
postcode’ów (oczywiście jeśli otrzymałem 
potwierdzenie):  



Poniedziałek, 10 stycznia: MK40 3QZ, MK40 
3TJ, MK40 3EG, MK40 3RJ, MK40, 3DR, MK40 3UZ, 
MK40 3BZ. 

Wtorek, 11 stycznia: MK40 1DG, MK40 1EJ, 
MK40 1JN, MK40 2LU, MK40 2LN. 

Czwartek, 13 stycznia: MK40 2JJ, MK40 2JH, 
MK40 2UU, MK40 2EA, MK40 2FX, MK40 2TB, MK40 
2RB. 

Piątek, 14 stycznia: MK40 4FR, MK40 4DZ, 
MK40 4UQ, MK40 UR, MK40 4TJ, MK40 FX 

 

Już teraz pragnę bardzo podziękować za każde 
spotkanie, wspólną modlitwę, życzliwość i za każdą 
złożoną przy tej okazji ofiarę. 

 

KRĄG BIBLIJNY 
Zainteresowanych wspólną modlitwą 

i rozważaniem Słowa Bożego zapraszam na spotkanie we 
wtorek o godz. 18:15. 

 

SPOTKANIA GRUPY AL-ANON 
W czwartki o godzinie 19.00 odbywają się spotkania 

grupy Al-Anon, powstałe w celu niesienia pomocy rodzinom 
uzależnionych. Jeśli ktoś boryka się z problemem 
uzależnienia w rodzinie to zapraszamy - jest rozwiązanie! 
Czwartek godzina 19.00 wejście boczne kościoła.  

Na tablicy ogłoszeń znajduje się również ulotka 
z kontaktem. 

 
 
 

SPRAWY FINANSOWO – GOSPODARCZE 
Dane konta: PCM BEDFORD 30-94-57 00621281 
W niedzielę 26 grudnia „składka” wyniosła:  
Gift Aid: £ 161.00; taca: £ 619.00; składka parafialna i przelew bankowy: £ 160.00 - razem: £ 940.00 

ZASADY ZACHOWANIA W KOŚCIELE PODCZAS PANDEMII 
- proszę, aby nie uczestniczyć w nabożeństwach, jeśli ma się objawy Covid-19 lub jeśli mieszka z chorym na 
Covid-19. 
- należy zdezynfekować dłonie przy wejściu i przy wyjściu z kościoła. 
- osoby uczestniczące w liturgii muszą nosić okrycia twarzy, chyba że istnieje rzeczywiste zwolnienie lub 
osoba prowadzi nabożeństwo lub uczestniczy w roli, która wymaga zdjęcia maski na pewien czas. 
- dzieci nie mogą chodzić po kościele, bardzo proszę, aby cały czas byli przy rodzicach. 
 
 
PRZY OKAZJI NIEDZIELI CHRZTU PAŃSKIEGO WARTO PRZYPOMNIEĆ CO MÓWI PRAWO KANONICZNE NA TEMAT 
WARUNKÓW, ABY ZOSTAĆ CHRZESTNYM: 
 
Kan. 872 – Przyjmujący chrzest powinien mieć, jeśli to możliwe, chrzestnego. Ma on dorosłemu towarzyszyć 
w chrześcijańskim wtajemniczeniu, a dziecko wraz z rodzicami przedstawiać do chrztu oraz pomagać, żeby 
ochrzczony prowadził życie chrześcijańskie odpowiadające przyjętemu sakramentowi i wypełniał wiernie złączone 
z nim obowiązki. 
Kan. 873 – Należy wybrać jednego tylko chrzestnego lub chrzestną, albo dwoje chrzestnych. 
Kan. 874 – § 1. Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto: 
1° jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy 
tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia 
tego zadania; 
2° ukończył szesnaście lat, chyba że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że 
słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku; 
3° jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą 
i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić; 
4° jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej; 
5° nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest. 
§ 2. Ochrzczony, należący do niekatolickiej wspólnoty kościelnej, może być dopuszczony tylko razem z chrzestnym 
katolikiem i to jedynie jako świadek chrztu. 

 
 
 


