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 Nr 1635. UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA. ROK B 
 

Niedziela, 06.06.2021 
UROCZYSTOŚĆ 

NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA 
I KRWI CHRYSTUSA 

930 
 

1200 

 
 

 

1900 

Za śp. Vasyla SEVERDELEAN, int. żony z rodziną. 
 

W intencji Krystiana z ok. 30. urodzin z prośbą o błogosławieństwo 
Boże i opiekę Matki Bożej, intencja rodziny. 
 

W intencji małżeństwa Wiesławy i Marka OLEKSY z okazji 40. 
rocznicy ślubu. 

Poniedziałek, 07.06.2021 930 Za dusze śp rodzicówJóze3fy i Jana STANKIEWICZÓW – int. 
J. Szyszko 

Wtorek, 08.06.2021 
ŚW. JADWIGI, 
KRÓLOWEJ 

930 O zdrowie, błogosławieństwo Boże i dary Ducha św. dla Piotra z ok. 
urodzin. 

Środa, 09.06.2021 1900 Intencja wolna 
Czwartek, 10.06.2021 930 Intencja wolna 

Piątek, 11.06.2021 
UROCZYSTOŚĆ N.S.P.J. 

1500 

 
1900 

Intencja wolna 
KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO 

Za Parafian 

Sobota, 12.06.2021 
NIEPOKALANEGO SERCA 

N.M.P. 

930 

 
1900 

Intencja wolna 
ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU 

W int. Gertrudy BENDYK W 4. roczn. śmierci. 

Niedziela, 13.06.2021 
XI NIEDZIELA ZWYKŁA 

 

930 
 

 
1100 

 
 

 

1900 

O zwycięstwo N.M.P. nad złem i uznanie przez wszystkich chrześcijan 
Niepokalanego Poczęcia N.M.P. 
 

Za duszę śp. Dariusza KOMORKA w 4. Miesiącu po śmierci. Od córki 
z wnuczkami i zięcia. 
 

Za duszę taty, Lechosława TREJSTERA 
             

 
 

WIADOMOŚCI PARAFIALNE

 

DZISIAJ, WEDŁUG KALENDARZA LITURGICZNEGO 

ANGLII I WALII, OBCHODZIMY PRZENIESIONĄ 

Z OSTATNIEGO CZWARTKU UROCZYSTOŚĆ 

NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA. 
 

W NAJBLIŻSZY PIĄTEK, 11 CZERWWCA PRZYPADA 

UROCZYSTOŚĆ N.S.P.J. TO DZIEŃ ODPUSTU 

PARAFIALNEGO. ZAPRASZAM NA DODATKOWĄ MSZĘ 

O 19:00. 
 

KANCELARIA PARAFIALNA 
Bardzo proszę, aby kontaktować się z kancelarią za 

pomocą e-mail lub telefonicznie. 
 

CHRZEST 

Rodziców chcących zapisać dziecko do chrztu i ustalić 

datę przyjęcia sakramentu proszę o umówienie drogą 

mailową lub telefoniczną spotkania w kancelarii. Dzieci 

chrzcimy poza Mszą świętą w prostej ceremonii z możliwym 

udziałem tylko najbliższej rodziny.  

BARDZO PROSZĘ, ABY RODZICE I CHRZESTNI 

DOSTARCZYLI METRYKI CHRZTU. W PRZYPADKU 

CHRZESTNYCH WAŻNA JEST ADNOTACJA 

O BIERZMOWANIU. 

 

SPOWIEDŹ 
Okazja do spowiedzi 30 minut przed mszą św. 

W sobotę dodatkowo po Mszy św. porannej. 

BARDZO PROSZĘ NIE PLANOWAĆ SPOWIEDZI NA 

NIEDZIELĘ. 
 

I KOMUNIA ŚWIĘTA 

Tydzień temu na Mszach św. o godz. 9:30 i 12:00 

51 dzieci po kilkumiesięcznym przygotowaniu 

przystąpiło do I Komunii św. Dziękuję wszystkim, 

którzy aktywnie włączyli się do przygotowania dzieci 

i samej uroczystości. Szczególne słowa podziękowania 

kierują w stronę Państwa, które podjęło się trudu 

organizacyjnego tego wydarzenia. 

Dziękuję wszystkim, którzy ze zrozumieniem 

przyjęli moją prośbę i tego dnia wybrali inną godzinę 

Mszy św. 

Z przyczyn pandemii dwoje dzieci, z powodu 

izolacji, nie mogło uczestniczyć we Mszy świętej tego 

dnia, dlatego przystąpią one do I Komunii św. 

w niedzielę za tydzień, 13 czerwca, na Mszy o 12:00. 

about:blank


 

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. 
 

RADA PARAFIALNA 

Powołana została Rada Parafialna w składzie: 

Pani Katarzyna Szaryk – Prezes 

Pani Małgorzata Moś – Księgowa 

Pan Jarosław Nieruchalski – odp. za budynek kościoła 

Skład Rady Parafialnej zostanie jeszcze uzupełniony. 
 

KRĄG BIBLIJNY 
Mając nadzieję powolnego powrotu do normalności 

i odpowiadając na inicjatywę stworzenia kręgu biblijnego, 

zainteresowanych zapraszam na spotkanie dzisiaj o godz. 

17:00. 
 

WYSYŁANIE BIULETYNU PARAFIALNEGO POCZTĄ 

ELEKTRONICZNĄ 
Osoby zainteresowane otrzymywaniem biuletynu 

pocztą elektroniczną proszę o informację na adres: 

bedford@pcmew.org 

SPRAWY FINANSOWO – GOSPODARCZE 
 

W KANCELARII PARAFIALNEJ MOŻNA ODEBRAĆ KOPERTY GIFT AID NA KOLEJNY ROK. 
 

SPRZĄTANIE KOŚCIOŁA 
Dziękuję wszystkim, którzy podejmują się sprzątania kościoła oraz układania kwiatów. 

 

FUNDUSZ REMONTOWY 
W związku ze zbliżającymi się, bezwzględnie koniecznymi, naprawami i remontami kościoła, chciałbym zaproponować, aby 

składka każdej czwartej niedzieli miesiąca oraz ofiary składane w kopertach jako „Składki parafialne” były rozumiane 

i przeznaczone na „Fundusz Remontowy” naszego kościoła. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy wspierają i wspierać będą naszą 

parafię w jej utrzymaniu. 

NAPRAWA RYNIEN 

Jak widać zakończyły się prace naprawy rynien. Dziękujemy firmie, która to wykonała. Naprawa rynien kosztowała 

£ 2,230.00; razem z rusztowaniem wszystko wyniosło £ 7,168.00. 

INNE CZEKAJĄCE NAS KONIECZNE PRACE: 

W najbliższym czasie czekają nas konieczne prace związane z otrzymaniem niezbędnych certyfikatów instalacji elektrycznej, 

gazowej oraz kontrola przeciwpożarowa. Oprócz tego zamontowany zostanie system CCTV. Musimy także naprawić zniszczone 

wilgocią i zagrzybieniem części murów kościoła. Dlatego tym bardziej dziękuję za wszystkie ofiary składane na kościół. Ofiary 

na ten cel można składać do koszyków przy wyjściu z kościoła lub dokonywać przelewu na konto parafii. 
 

Dane konta: PCM BEDFORD 30-94-57 00621281 
 

W zeszłym tygodniu „składka” wyniosła:  

Gift Aid: £ 85.00; taca: £ 235.00; składka parafialna i przelew bankowy: £ 130.00 - razem: £ 470.00

ZASADY ZACHOWANIA W KOŚCIELE PODCZAS PANDEMII 
Cały czas obowiązują nas zasady lockdown’u. Wciąż obowiązuje nakaz zachowania dystansu społecznego oraz zasłaniania 

ust i nosa odpowiednią maseczką. Nie wolno gromadzić się przed kościołem. W kościele jest ograniczona liczba miejsc. Niestety 
po zajęciu wszystkich miejsc musimy zamknąć drzwi i jest bardzo prawdopodobne, że ktoś nie będzie mógł wejść do 
środka i uczestniczyć w nabożeństwie (głównie mowa jest tu o niedzielnych mszach o 9:30 i 11:00). Zgodnie z prawem i przy 
zachowaniu naszych zwykłych środków bezpieczeństwa - obowiązkowe zakrywanie twarzy, dystans społeczny, dezynfekcja, 
obecność stewardów itp. - kościół jest otwarty według następujących zasad:

- KOŚCIÓŁ BĘDZIE OTWIERANY 30 MINUT PRZED LITURGIĄ 
- proszę nie przychodzić do kościoła, jeśli ma się objawy 
Covid-19 lub jeśli mieszka z chorym na Covid-19. 
- poruszamy się po kościele w systemie jednokierunkowym 
- proszę nie gromadzić się przy wejściu ani wyjściu. 
- należy zdezynfekować dłonie przy wejściu i przy wyjściu 
z kościoła. 

- dzieci nie mogą chodzić po kościele, bardzo proszę, aby cały 
czas byli przy rodzicach. 
- podczas przyjmowania komunii obowiązuje zachowanie 
dystansu społecznego. 
- Komunię św. należy przyjmować na wyprostowanej dłoni, 
na stojąco, unikając kontaktu fizycznego. Podchodząc do 
księdza, wszyscy powinni to robić z ramionami „na pełnym 
wyciągnięciu” ramion.

 

mailto:bedford@pcmew.org

