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 Nr 228. XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA. ROK C 
 

NIEDZIELA, 6.11.2022 
XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA 

930 

 

1100 

 

1900 

Ku czci Boga Ojca Wszechmogącego… 
 

W int. zmarłego Zygmunta MINIEWSKIEGO. 
 

Za zmarłych z rodziny GROCHOWSKICH i GOŁĘBIEWSKICH. 
Poniedziałek, 7.11.2022 
 

930 Za sp. Karola i Urszulę. 

Wtorek, 8.11.2022 
 

930 W int. dusz czyśćcowych z prośbą o zbawienia. Int. Parafian. 

Środa, 9.11.2022 
ROCZNICA POŚWIĘCENIA BAZYLIKI 
LATERAŃSKIEJ 

1900 W int. Leona z ok. 6 urodzin z prośbą o wszelkie potrzebna łaski 
oraz Boże prowadzenie pod sercem Maryi. 

Czwartek, 10.11.2022 
ŚW. LEONA WIELKIEGO 

930 Za śp. Katarzynę GACZOŁ. Int. córki. 

Piątek, 11.11.2022 
ŚW. MARCINA Z TOURS 
104. ROCZNICA ODZYSKANIA 
NIEPODLEGŁOŚCI 

1500 

Za śp. Adama GACZOŁ. Int. córki. 
KORONKA DO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA 

Sobota, 12.11.2022 
ŚW. JOZAFATA 

930 

 
 

 

1900 

Za śp. Iwony WARGOL. 
 

WYSTAWIENIE NAJŚWIETSZEGO SAKRAMENTU 
 

Za dusze śp. Rodziców Jadwigi i Augustyna REKOWSKICH oraz 
Helenę i Józefa GUZIŃSKICH. Int. rodziny. 

NIEDZIELA, 13.11.2022 
XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA 

930 

 
 

1100 

 

 
1900 

Za duszę śp. Jadwigi SZYSZKO w 1. roczn. Śmierci. Int. córek 
i wnuków. 
 

Msza dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże na kolejne 
lata z okazji 60 lecia Domu Polskiego w Bedford. 
 

W int. śp. Grzegorza DOMBRZALSKIEGO. 

 

 
 

Troska o życie wieczne odgrywa w życiu 
dzisiejszego człowieka rolę drugorzędną, a 
niekiedy jest uważana za coś wprost 
staromodnego, a zatem i wstydliwego. Karl 
Rahner, wybitny teolog i uważny obserwator 
świadomości religijnej ludzi XX wieku, zauważa 
ciekawą prawidłowość: „Są chrześcijanie, którzy 
są pewni istnienia Boga (...), ale nie uważają za 
konieczne, by troszczyć się w jakiś szczególny 
sposób o kwestię życia wiecznego”. 
 

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. 
 

about:blank


 

 

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 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.  
 

DAR ODPUSTU OD 1 DO 8 LISTOPADA 

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 

Dzisiaj, 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.    
 

KOŁO ŻYWEGO RÓŻAŃCA 

Siostry Misjonarki od Św. Piotra Klawera serdecznie 

dziękują Paniom za ofiarę £ 120.00 na potrzeby misyjne. 

Niech Maryja, Królowa Różańca Świętego czuwa nad Wami i 

Waszymi rodzinami. Szczęść Boże. 
 

JUBILEUSZ DOMU POLSKIEGO 

Za tydzień, 13 listopada Dom Polski obchodził będzie 

jubileusz sześćdziesięciolecia swojej działalności. 

Uroczystości rozpoczną się Mszą św. o godzinie 11.00 w 

naszym kościele.  

Następnie: 

12.00-20.00 – Kiermasz „Polska Tradycja” 

15.00 – Zespól „młode Smyczki” 

16.00 – Tort jubileuszowy 

17.00 – Saksofon i śpiew czyli „Duet Muzyczny Tomasz i 

Klaudia” 

Plakat z programem znajduje się na gazetce ściennej przy 

wejściu do kościoła. Wstęp wolny.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ 
SPRAWY FINANSOWO – GOSPODARCZE 

Dane konta: PCM BEDFORD 30-94-57 00621281 

W ostatnią niedzielę „składka” wyniosła: £ 525.00 

Gift Aid za październik: £ 682.00 

Dzisiaj druga składka na Papieski Fundusz Misyjny. 

Trwają prace przy naprawie ściany za chrzcielnicą.  

W ostatnim czasie została naprawiona ściana w prezbiterium oraz wymontowany piec przy wejściu do kościoła. W zeszłym 

tygodniu miało miejsce spotkanie z przedstawicielami firm na temat instalacji przeciwpożarowej i wszystkich związanych z nią 

warunków oraz na temat naprawy murów na zewnątrz kościoła. 
 
 

BARDZO DZIĘKUJĘ WSZYSTKIM, KTÓRZY PRZEZSWÓJ CZAS I SWOJĄ OFIARNOŚĆ UCZESTNICZĄ W UTRZYMANIU NASZEJ 

PARAFII I KOŚCIOŁA. BÓG ZAPŁAĆ! 


