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 Nr 198. VIII NIEDZIELA ZWYKŁA. ROK C 
 

Niedziela, 27.02.2022 
VIII NIEDZIELA ZWYKŁA 

930 

 

 
1100 

 

 
1900 

W int. syna, Macieja w 16. Roczn. urodzin o Boże błogosławieństwo, 
Dary Ducha Świętego i wszelkie potrzebne łaski. Int. ojca. 
 

W int Rafała z ok. 46. Urodzin z prośbą o Boże błogosławieństwo 
i opiekę M.B. Intencja rodziny. 
 

W int. śp. Danuty PIETREWICZ i syna Patryka. Od koleżanek 
i kolegów z pracy. 

Poniedziałek, 28.02.2022 930 W int. syna, Mateusza w 14. Urodziny o wszelkie potrzebne łaski 
i dary Ducha Św. 

Wtorek, 01.03.2022 930 O potrzebna łaski i opiekę NMP dla Jagody w dniu urodzin. 

Środa, 02.03.2022 
ŚRODA POPIELCOWA 

930 

 

1900 

W pewnej intencji. 
 

W int. Mai FIGURSKIEJ z ok. urodzin. Int. rodziców i chrzestnych. 
Czwartek, 03.03.2022 930 Za duszę śp. Antoniego KOZŁOWSKIEGO. 

Piątek, 04.03.2022 
ŚW. KAZIMIERZA, 

KRÓLEWICZA 
I PIĄTEK MIESIĄCA 

1500 
 

 

1900 

Za śp. Artura MARSZAŁKA 

NABOŻEŃSTWO DROGI KRZYŻOWEJ 
 

W pewnej intencji. 

Sobota, 05.03.2022 

930 

 

 
1200 

 

1900 

Za dusze śp. Henryka KOZŁOWSKIEGO. 
 

WYSTAWIENIE NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU 
 

CHRZEST 
 

Za duszę śp. Mariana Marzec. 

NIEDZIELA, 06.03.2022 
I NIEDZIELA WIELKIEGO 

POSTU 

930 

 

1100 

 

1900 

Za śp. Franciszka i Stanisława JURKOWSKICH. 
 

Za duszę śp. Tomasza MARSZAŁKA. 
 

W int. zmarłego przed kilkoma dniami brata. 

 
 

 
 

 
 

W związku z agresją Rosji na 
Ukrainę, gdzie masa kobiet z dziećmi w 
pośpiechu opuszcza swój kraj z jedną walizką, 
organizujemy w kościele „collection point’’ ze 
zbiórką używanej odzieży, obuwia, i środków 
higienicznych dla dzieci (uchodźców z Ukrainy). 
Zbiórka darów w kościele od strony kuchni 
w niedzielę po mszach św. oraz poniedziałek 
i wtorek od 19.00 do 21.00; w środę po mszy 
o 19.00. 
 Dzisiaj po każej mszy i w środę popielcową 
podczas mszy zbierane będą pieniądze na pomoc 
uchodźcom. 
 

 W PONIEDZIAŁEK I WTOREK 
W GODZINACH OD 19.00 DO 21.00 
ZAPRASZAM NA CZUWANIE MODLITEWNE 
W INTENCJI POKOJU NA UKRAINIE. 

 

CHRZEST 
 

Z PRAWA KANONICZNEGO: 
Kan. 857 - 

§ 1. Poza wypadkiem konieczności, właściwym 
miejscem chrztu jest kościół lub kaplica. 

§ 2. Należy uważać za regułę, że dorosły ma 
przyjmować chrzest we własnym kościele parafialnym, 
dziecko zaś w kościele parafialnym jego rodziców, chyba że 
co innego doradza słuszna przyczyna. 

Ka. 867 
Rodzice mają obowiązek troszczyć się, ażeby ich 

dzieci zostały ochrzczone w pierwszych tygodniach; możliwie 
najszybciej po urodzeniu, a nawet jeszcze przed nim powinni 
się udać do proboszcza, by prosić o sakrament dla dziecka 
i odpowiednio do niego się przygotować. 

 

WARUNKI CHRZTU DZIECKA: 
Kan. 868 - 
§ 1. Do godziwego ochrzczenia dziecka wymaga się: 
1° aby zgodzili się rodzice lub przynajmniej jedno 

z nich, lub ci, którzy prawnie ich zastępują; 
2° aby istniała uzasadniona nadzieja, że dziecko 

będzie wychowane po katolicku; jeśli jej zupełnie nie ma, 
chrzest należy odłożyć, powiadamiając rodziców 
o przyczynie. 
 

Rodziców chcących zapisać dziecko do chrztu 
i ustalić datę przyjęcia sakramentu proszę o spotkanie 
w kancelarii parafialnej.  

about:blank


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. 
 

 

 
 
 
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 
Dzisiaj, 27 lutego, po mszy św. o 11.00 spotkanie w 

ramach przygotowania do I Komunii św. 
 

Informuje się, że alby dla dzieci 
pierwszokomunijnych są uszyte. Przymiarka i odbiór 
odbędą się dzisiaj, 27-go lutego w godzinach 15:40-18:00. 
Będzie to w sali St Cuthbert's Hall obok naszego kościoła; 
https://www.livingitupevents.co.uk/hall-hire . 

Podczas przymiarki/odbioru alb będzie również 
możliwość dokupienia akcesoriów komunijnych takich, jak: 
buty, wianki, rękawiczki ... Pan krawiec prosi o 
przygotowanie gotówki na cen cel, tak jak ostatnio.  

Ceny akcesoriów są na stronie sklepu Św Robert 
https://www.sklepswrobert.co.uk/ 
 

 

BIERZMOWANIE 2022 
Dzisiaj, 27 lutego, po mszy o 19.00 spotkanie 

kandydatów do bierzmowania.  
 
 

DUSZPASTERSKIE ODWIEDZINY KOLĘDOWE 
Pragnę bardzo podziękować za każde spotkanie, 

wspólną modlitwę, życzliwość i za każdą złożoną przy tej 
okazji ofiarę. 

 
 

ŚRODA POPIELCOWA 
W tym tygodniu środa popielcowa. Msze św. 

z obrzędem posypywania głów popiołem o godz. 9.30 
i 19.00. 

Podczas mszy św. zbierana składka 
przeznaczona będzie na pomoc uchodźcom z Ukrainy. 

 

Środa popielcowa to dzień postu, dawniej 
zwanego postem ścisłym: 

- ograniczenie się w ciągu dnia wyłącznie do 
jednego posiłku do syta oraz dwóch niepełnych. 
Przestrzegać tego powinni go wszyscy katolicy od 18. 
roku życia do rozpoczęcia 60. roku życia. 

- wszyscy powyżej 14. roku życia mają w te dni 
powstrzymać się od spożycia mięsa. Przepis ten 
obowiązuje każdego katolika do końca życia. 

 

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 zeszłą niedzielę „składka” wyniosła:  

Gift Aid: £ 224.00; taca: £ 410.00; ofiara na kościół: £ 100.00 - razem: £ 724.00 
 

DZISIAJ DRUGA SKŁADKA NA POMOC UCHODŹCOM Z UKRAINY. 
 

BARDZO DZIĘKUJĘ WSZYSTKIM, KTÓRZY PRZEZ SWOJĄ OFIARNOŚĆ UCZESTNICZĄ W UTRZYMANIU NASZEJ PARAFII 

I KOŚCIOŁA. BÓG ZAPŁAĆ! 

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. 
- dzieci nie mogą chodzić po kościele, bardzo proszę, aby cały czas byli przy rodzicach. 

 


