
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 235. UROCZYSTOŚĆ MARYI, ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI. ROK A 
 

NIEDZIELA, 01.01.2023 
ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI, 

MARYI 
NOWY ROK 

 

930 

 

 
 

1100 

 

 
 

1900 

O błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski i dary Ducha 
Św. w 2023 r. dla rodziny Allan, Eaton i Nash. 
 

Dziękczynnobłagalna za miniony rok z prośbą 
o błogosławieństwo w nowym roku. Int rodz. 
Gołembiewskich i Grochowskich. 
 

W int. Samuela z ok. XI Urodzin o błogosławieństwo Boże 
i opiekę Matki Bożej. 

Poniedziałek, 02.01.2023 
ŚW. BAZYLEGO I GRZEGORZA 

Z NAZJANZU 

930 

 W int. śp. Ryszarda NOWACZYKA. 

Wtorek, 03.01.2023 
 

930 Za dusze w czyśćcu cierpiące. Intencja Lucyny Ratajczak. 

Środa, 04.01.2023 
 

1900 Za dusze w czyśćcu cierpiące. Intencja Lucyny Ratajczak. 

Czwartek, 05.01.2023 
 

930 

 Za duszę śp. Zenona w II roczn. śmierci. 

Piątek, 06.01.2022 
UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA 
PAŃSKEGO 
I PIĄTEK MIESIĄCA 

930 

 

1900 

Za Mariana KACINIEL w rocznicę śmierci. 
 

Za duszę śp. Kaziemiery GRZEGORZEWICZ. 

Sobota, 07.01.2023 
 

930 

 
 

 
 

1900 

Za duszę śp. Edmunda MARKOWSKIEGO w roczn. 
śmierci. Int. żony. 
 

WYSTAWIENIE NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU 
 

Za duszę śp. mamy, Marysi. 

NIEDZIELA, 08.01.2023 
NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO 

 

930 

 
 

1100 

 
 

 
 

1900 

W int. syna Romka w II roczn. śmierci o radość życia 
wiecznego. 
 

W int. Mieczysławy z ok. LXXII urodzin z prośbą 
o błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej. Int. 
rodziny. 
 

Za dusze śp. rodziców Jadwigę i Augustyna 
REKOWSKICH w roczn. śmierci. Int. córki. 

Niech Bóg będzie zawsze przed 
Tobą, aby Ci pokazać właściwą drogę. 

Niech Bóg będzie zawsze obok 
Ciebie, aby Cię ochraniać. 

Niech Bóg będzie zawsze w Tobie, 
aby Cię pocieszać. 

 

SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO 2023 
ROKU! 

 

Za tydzień Niedziela Chrztu Pańskiego. Formalnie 
tego dnia 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 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 

about:blank


małżeński powinni skontaktować się ze swoim 

duszpasterzem nie później niż 6 miesięcy przed 

planowaną datą ślubu. 

UROCZYSTOŚĆ EPIFANII, CZYLI OBJAWIENIA 
PAŃSKIEGO – TRZECH KRÓLI 

W piątek, 6 stycznia przypada uroczystość 
Epifanii, czyli Trzech Króli. Msze św. o godzinie 9:30 
i o 19:00. To jednocześnie pierwszy piątek miesiąca – 
od godz. 18.00 wystawienie Najświętszego 
Sakramentu i okazja do spowiedzi. 

 

JASEŁKA PRZYGOTOWANE PRZEZ DZIECI 
W przyszłą niedzielę, 8 stycznia po mszy św. 

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

 

                                                                          KRĄG BIBLIJNY 

Zainteresowanych wspólną modlitwą 

i rozważaniem Słowa Bożego zapraszam na spotkanie 

we wtorek o godz. 18:15. 
 

 

 

 
SPRAWY FINANSOWO – GOSPODARCZE 

Dane konta: PCM BEDFORD 30-94-57 00621281 
 

Udało nam się zakończyć naprawę ścian w prezbiterium i za chrzcielnicą. Naprawa ścian kosztowała nas £ 1,580.00. 

Została również naprawiona ściana po usunięciu nieużywanego pieca przy wejściu do kościoła. Dziękuję osobom, które 

się tego podjęły i to wykonały. 
 

Jak informowałem, przeprowadzono tzw. survey kościoła z przedstawicielami diecezji w celu uzyskania ekspertyzy 

i raportu na temat koniecznych prac remontowych i ich kolejności, które bezwzględnie muszą być wykonane. 

Najistotniejsze wskazania tego raportu: 

1. Prace na teraz (!): 

- instalacja przeciwpożarowego systemu alarmowego: dwa tygodnie temu otrzymaliśmy kosztorys tej inwestycji 

– koszt instalacji wynosi £ 13,500.00 (!!!) 

- wycięcie uszkodzonych bloków wapiennych i ich wymiana 

- wymiany kamienia w uszkodzonych murach budynku kościoła,  

-  ułożenie na nowo kalenic na wszystkich dotkniętych ziszczeniem szczytach elewacji 

2.Prace, które trzeba wykonać w ciągu najbliższego roku:  

- naprawa drewnianych okien i ram i futryn drzwi 

- wymiana brakujących listew z żaluzji na wieży 

- naprawa zniszczenia spowodowanego przez wodę w pokoju na pierwszym piętrze na wschód od kościoła 

(pomieszczenie nad biurem) 

- wymiana tynków w pokoju na pierwszym piętrze na zachód od kościoła (pomieszczenie nad zakrystią) 

- naprawa pękniętych i brakujących szyby w ołowianych oknach w pokoju na pierwszym piętrze na zachód od 

kościoła 

3. Praca, którą trzeba wykonać w perspektywie 5 -10 lat: 

Wymiana kotła w kościele i systemu ogrzewania wentylatorowego na nowoczesny, bardziej wydajny system 

W tym czasie jesteśmy oczywiście obciążeni kosztami z bieżącym utrzymaniem kościoła i parafii. 
 

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

PARAFII I KOŚCIOŁA.  

SZCZEGÓLNIE PRAGNĘ PODZIĘKOWAĆ WSZYSTKIM, KTÓRZY PRZEZ OSOBISTE ZAANGAŻOWANIE ORAZ 

POŚWIĘCENIE SWOJEGO CZASU I ENERGII POMOGLI PRZYGOTOWAĆ NASZ KOŚCIÓŁ NA ŚWIĘTA PRZEZ 

PRZYGOTOWANIE DEKORACJI ŚWIĄTECZNYCH, STROJENIE CHOINEK I POSTAWIENIE STAJENKI BETLEJEMMSKIEJ. 

 BÓG ZAPŁAĆ! 

 


