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 Nr 238. NIEDZIELA ZWYKŁA. ROK A 
 

NIEDZIELA, 22.01.2023 
III NIEDZIELA ZWYKŁA 

930 

 

 
1100 

 

 
1900 

W int. Barbary KANDULSKIEJ z prośbą o zdrowie oraz 
opiekę Pana Boga i NMP. Int. syna z rodziną. 
 

W int. Romualda z ok. LXXIII urodzin z prośbą 
o błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej. 
 

W int. taty Piotra z ok LXV urodzin o błogosławieństwo 
Boże i opiekę Matki Bożej. 

Poniedziałek, 23.01.2023 
 

930 

 Za dusze w czyśćcu cierpiące z prośbą o zbawienie. 

Wtorek, 24.01.2023 
ŚW. FRANCISZKA SALEZEGO 

930 Za duszę śp. Władysławy HARPULA. Int. siostry. 

Środa, 25.01.2023 
NAWRÓCENE ŚW. PAWŁA, 
APOSTOŁA 

1900 W int. Edwarda i Aliny GROCHOWSKICH 

Czwartek, 26.01.2023 
ŚW. TYMOTEUSZA I TYTUSA 

930 W int. przebłagalnej. 

Piątek, 27.01.2022 
 

1500 

 

 
 

KORONKA DO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA 

Sobota, 28.01.2023 
ŚW. TOMASZA Z AKWINU 

930 

 
 

 
1900 

W int. Karoliny i Krzysztofa WERSCHNER z ok 
czterdziestych urodzin. Msza dziękczynnobłagalna. 
 

WYSTAWIENIE NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU 
 

Za dusze śp. Bronisława, Mieczysława i Zofię 
REKOWSKICH w rocznicę śmierci. Int. siostry z rodziną. 

NIEDZIELA, 29.01.2023 
IV NIEDZIELA ZWYKŁA 

930 

 

 
1100 

 
 

1900 

Za duszę sp. Wasyla SVERDELEAN w XX rocznicę 
śmierci. 
 

W int. rodziny KOPROWSKICH, POPIELÓW i za dusze w 
czyśćcu cierpiące. 
 

W int. śp. Macieja RUTKOWSKIEGO. 

 

Chrystus zamieszkał wśród ludzi, niosąc 
im światłość i pokój. Zostaliśmy powołani — jak 
apostoł Paweł — by głosić nadejście Królestwa 
Bożego i jedność wszystkich opromienionych 
Bożą światłością. Przez tę ofiarę, na którą 
gromadzimy się w niedzielę, Chrystus znowu do 
nas przychodzi, oświeca nas swym słowem, karmi 
swym ciałem, leczy choroby grzechu i zwiastuje 
nadejście Królestwa Bożego. 

Często panują w nas ciemności grzechu. 
Nawróćmy się do Boga, przez żal za nasze winy, 
aby nad nami zabłysło Boże światło, które 
jaśnieje z tej ofiary i niesie jedność podzielonym i 
rozdartym przez grzech. 
 

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. 
 

NAUKI PRZEDMAŁŻEŃSKIE 

Nauki przedmałżeńskie odbędą się w soboty 

about:blank


25 lutego, 4 marca i 11 marca po Mszy św. 

wieczornej. Zainteresowanych proszę o osobisty 

kontakt. 
 

PIERWSZA KOMUNIA 

Dzisiaj kolejne spotkanie w ramach 

przygotowania do pierwszej komunii św. 
 

BIERZMOWANIE 

Za tydzień na Mszy o 19.00 spotkanie 

kandydatów do bierzmowania. 
 

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 

W ostatnią niedzielę „składka” wyniosła: £ 420.00; 

Ofiary indywidualne: £ 400.00 

Gift Aid za grudzień: £ 922.00 
 

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! 

 


