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 Nr 227. XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA. ROK C 
 

NIEDZIELA, 30.10.2022 
XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA 

930 
 

1100 
 

 
1900 

O zdrowie w int. Teresy DOBOSZ. 
 

W int. zmarłych z naszych rodzin przyjaciół oraz zmarłych 
zapomnianych. Int. Parafian. 
 

W int. śp. Władysława SZCZERBAKA. 
Poniedziałek, 31.10.2022 
 930 Za duszę śp. Bronisława GUZIŃSKIEGO. Int. żony. 
Wtorek, 01.11.2022 
UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH 
ŚWIĘTYCH 

930 
 

1900 

W int. Dusz czyśćcowych z prośbą o zbawienie. Int. Parafian. 
 

ZA ZMARŁYCH Z „WYPOMINKÓW”. 
Środa, 02.11.2022 
WSPOMNIENIE WSZYSTKICH 
WIERNYCH ZMARŁYCH – DZIEŃ 
ZADUSZNY 

930 
 

1900 

Za zmarłych z wypominków. 
 

W int. dusz czyśćcowych z prośbą o zbawienie. Int. Parafian. 
Czwartek, 03.11.2022 
 930 W int. dusz czyśćcowych z prośbą o zbawienie. Int. Parafian. 

Piątek, 04.11.2022 
PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA 

1500 

 
1900 

Ku czci Ducha Świętego… 
KORONKA DO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA 
 

W int. dusz czyśćcowych z prośbą o zbawienie. Int. Parafian. 

Sobota, 05.11.2022 
 

930 
 
 

 

1900 

W int. dusz czyśćcowych z prośbą o zbawienie. Int. Parafian. 
 

WYSTAWIENIE NAJŚWIETSZEGO SAKRAMENTU 
 

O zbawienie duszy śp. Rajmunda ZARZYCKIEGO w 1. roczn. 
Śmierci oraz o błogosł. Boże dla żony Weroniki przez 
wstawiennictwo Pocieszycielki Wiernych. Int. bliskich. 

NIEDZIELA, 06.11.2022 
XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA 

930 
 

1100 
 

1900 

Ku czci Boga Ojca Wszechmogącego… 
 

W int. dusz czyśćcowych z prośbą o zbawienie. Int. Parafian. 
 

Za zmarłych z rodziny GROCHOWSKICH i GOŁĘBIEWSKICH. 
 

 
 

Bóg ukochał swoje stworzenie 
i wszystkich pragnie doprowadzić do zbawienia. 
Dzisiaj to zbawienie może stać się naszym 
udziałem, jeżeli przyjmiemy Chrystusa 
i zaprosimy Go do swego domu, jak przyjął Pana 
Zacheusz. Syn Człowieczy przez tę Eucharystię 
nieustannie szuka zagubionych i obdarza swymi 
dobrami. 
 

SPOWIEDŹ 
OKAZJA DO SPOWIEDZI PÓŁ GODZINY PRZED 

MSZĄ ŚWIĘTĄ (Z WYJĄTKIEM NIEDZIELI PRZED MSZĄ 
O 11.00) ORAZ W SOBOTĘ PÓŁ GODZINY PO MSZY ŚW. 
PORANNEJ. 

 

CHRZEST 
Rodziców chcących zapisać dziecko do chrztu 

i ustalić datę przyjęcia sakramentu proszę o kontakt co 
najmniej na miesiąc przed planowaną datą chrztu.  

BARDZO PROSZĘ RÓWNIEŻ, ABY RODZICE 
I CHRZESTNI DOSTARCZYLI METRYKI CHRZTU. 
W PRZYPADKU CHRZESTNYCH WAŻNA JEST ADNOTACJA 
O BIERZMOWANIU. 

 

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 nie później niż 
6 miesięcy przed planowaną datą ślubu. 

 

I KOMUNIA ŚW. W 2023 ROKU 
W niedzielę 13 listopada po mszy św. O 11:00 

i katechezie będzie miało miejsce spotkanie 
z przedstawicielem sklepu św. Roberta, który pobierze 
miary dzieci do strojów pierwszokomunijnych. W tym 
czasie będzie również możliwość zakupienia książeczek, 
różańców, świec itp. 

 
 

BIERZMOWANIE 2023 
Pierwsze spotkanie, organizacyjne będzie miało 

miejsce w niedzielę 13 listopada na mszy św. o godz. 
19:00. 

 
 

 



PIERWSZY PIĄTEK MISIĄCA 
W tym tygodniu przypada pierwszy piątek miesiąca. 

Dodatkowa msza św. o godz. 19:00. Od 18.00 
wystawienie Najświętszego Sakramentu i okazja do 
spowiedzi. 

KRĄG BIBLIJNY 
Zainteresowanych wspólną modlitwą i rozważaniem 

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

JAK POMÓC ZMARŁYM? 
1. Ofiarowanie w ich intencji Mszy św. i Komunii św. 
2. Przebaczenie zmarłemu wszystkiego, czym wobec nas 

zawinił. 
3. Post, jałmużna, ofiarowane odpusty. 
4. Modlitwa, w tym modlitwa wypominek. 
Wszystko, co podejmujemy z myślą o zmarłych, 

powinniśmy zanurzać w odkupieńczej ofierze Chrystusa, bo 
tylko wtedy możemy ufać, że nasza modlitwa i ofiara będą dla 
nich pomocne. Ważne są kwiaty, znicze, troska o groby. One 
ocalają pamięć, przypominają o celu ludzkich dążeń, scalają 
rodzinę, przypominają wspólne dziedzictwo. To jednak za 
mało. “Życie ludzkie zmienia się, ale się nie kończy” – 
słyszymy w prefacji podczas Mszy św. żałobnej. Wiara w 
“świętych obcowanie” stwarza jedyną w swoim rodzaju 
okazję, by pomóc naszym zmarłym w osiągnięciu pełni 
zbawienia. Materia ma tutaj niewielkie znaczenie. 
Najważniejsze są dary duchowe, które możemy im ofiarować, 
pokuta, dzięki której nie tylko zostanie skrócony czas 
cierpienia w czyśćcu, ale też dokona się nasze nawrócenie. 

 

LISTOPADOWA MODLITWA ZA ZMARŁYCH 
W naszej tradycji listopadowa modlitwa za zmarłych 

nazywana jest „wypominkami”. Przy wyjściu z kościoła 
znajdują się przygotowane kartki, na których proszę podać 
zmarłych, za których będziemy się szczególnie modlić 
i wypisaną kartkę oddać mi osobiście. Bardzo proszę, aby 
nazwiska zapisać dużymi, drukowanymi literami. 

W intencji zmarłych będzie odmawiany różaniec pół 

godziny przed mszą św. W niedzielę 6 i 13 listopada o 9:30, 
11:00 i 19:00 oraz intencje będą dołączane do modlitwy 
wiernych. Msza św. 1 listopada o godz. 19.00 będzie 
sprawowana w intencji tych naszych zmarłych. 

Bóg zapłać również za każdą złożoną przy tej okazji 
ofiarę. 

 

DAR ODPUSTU OD 1 DO 8 LISTOPADA 
Nawiedzając z modlitwą kościół lub kaplicę w 

uroczystość Wszystkich Świętych oraz w Dniu Zadusznym, 
możemy pod zwykłymi warunkami uzyskać odpust zupełny, 
czyli całkowite darowanie kar dla dusz w czyśćcu cierpiących. 
Ponadto wypełniając określone warunki, możemy uzyskać 
odpust zupełny od 1 do 8 listopada za pobożne (czyli 
modlitewne) nawiedzenie cmentarza. Odpust zupełny 
możemy uzyskać raz dziennie.  

Warunki uzyskania odpustu zupełnego: 
1. Wzbudzić intencję jego otrzymania. 
2. Być w stanie łaski uświęcającej. 
3. Wyzbyć się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu. 
4. Przyjąć w tym dniu Komunię Świętą. 
5. Odnowić naszą jedność ze wspólnotą Kościoła 

poprzez odmówienie: “Ojcze nasz”, “Wierzę w Boga” oraz 
modlitwy w intencjach bliskich Ojcu Świętemu. 

 

Rozróżnia się odpust: zupełny i cząstkowy. 
Odpust zupełny – uwalnia od kary doczesnej należnej za 

grzechy w całości. 
Odpust cząstkowy – uwalnia od kary doczesnej należnej 

za grzechy w części. Kryterium miary tego odpustu stanowi 
wysiłek i gorliwość, z jaką ktoś wykonuje dzieło obdarzone 
odpustem cząstkowym. 

 

LISTOPADOWA MODLITWA NA CMENTARZU 
Za tydzień 6 listopada zapraszam do wspólnej modlitwy 

za naszych zmarłych na naszych cmentarzach. Pierwsze 
spotkanie o 12:30 na Foster Hill Road Cemetery (MK41 7TB) 
– rozpoczęcie przy kościele. Drugie spotkanie na Norse Road 
Cemetery (MK41 0RL) o13:15.   

SPRAWY FINANSOWO – GOSPODARCZE 
Dane konta: PCM BEDFORD 30-94-57 00621281 
W ostatnią niedzielę „składka” wyniosła: £ 565.00 
Gift Aid za wrzesień: £ 505.00 
Za tydzień II składka na Papieski Fundusz Misyjny. 
Dziękuję za udekorowanie naszego kościoła kwiatami. 
 
 

BARDZO DZIĘKUJĘ WSZYSTKIM, KTÓRZY PRZEZ SWOJĄ OFIARNOŚĆ UCZESTNICZĄ W UTRZYMANIU NASZEJ PARAFII 
I KOŚCIOŁA. BÓG ZAPŁAĆ!  

 


