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Nr 184. UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA. ROK B

Niedziela, 21.11.2021
UROCZYSTOŚĆ
CHRYSTUSA
KRÓLA WSZECHŚWIATA

930

W int. Peter’a SIANI i Diamente SIANI.

1100

W int. sióstr i braci o złych skłonnościach z prośbą o nawrócenie
i przemianę serca. Int. parafian.

1900 Za Igora z ok. urodzin o błogosławieństwo Boże i opiekę Matko Bożej.
Poniedziałek, 22.11.2021

930

Za duszę śp. Bogusi.

Wtorek, 23.11.2021
Środa, 24.11.2021

930

Za śp. Walentynę w 2. rocznicę powrotu do domu Ojca Niebieskiego

1900

Za śp. Kazimierza i Kazimierę CHMIELARZ.

Św. Cecylii

Św.
Andrzeja
i Towarzyszy

Dung-Lac

Czwartek, 25.11.2021
Piątek, 26.11.2021
Sobota, 27.11.2021

Niedziela, 28.11.2021
I NIEDZIELA ADWENTU

1500

Za śp. Ryszarda ANTONIKA w 23. roczn. śmierci oraz za wszystkich
zmarłych z rodziny FABROWSKICH, ANTONIKÓW i OKOPIŃSKICH.
Int. żony i syna.
Zadośćuczynienie za grzechy w rodzinie.

930

Zadośćuczynienie za grzechy w rodzinie.

930

KORONKA DO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA
ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU I OKAZJA DO SPOWIEDZI.

930

Za Roberta z ok. 50. urodzin o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki
Bożej. Intencja żony i synów.
Za śp. Józefę i Czesława GZIUT.

1100

Za duszę śp. Mateusza KACZMARKA.

1900

1900 Zadośćuczynienie za grzechy w rodzinie.
KANCELARIA PARAFIALNA
Poniedziałek: 10.00-10.30
Wtorek: 10.00-10.30
Środa: 18.00-18.30
Piątek: 15.45-16.15
W innych przypadkach proszę o kontakt
telefoniczny lub e-mail’owy.
ADWENT 2021
Za tydzień pierwsza niedziela adwentu.
W czasie Mszy św. będzie miało miejsce
błogosławieństwo opłatków na stół wigilijny a po Mszy
możliwość ich nabycia.
Przy okazji Bóg zapłać na każą ofiarę przy tej
okazji złożoną.
Będzie można nabyć również kalendarze na
nowy rok i kartki świąteczne.
ZAMAWIANIE MSZY ŚW. NA ROK 2022
Zachęcam do zamawiania mszy św. na
następny rok. Warto to uczynić wcześniej, jeżeli
w danym roku obchodzi się ważne uroczystości
rodzinne, rocznice lub jubileusze.
DUSZPASTERSKIE ODWIEDZINY KOLĘDOWE
W tym roku w ramach kolędy odwiedzę te
rodziny, które wyrażą taką wolę.
Przy wyjściu z kościoła znajdują się
formularze, na podstawie których będą ustalane daty

i godziny odwiedzin duszpasterskich. Bardzo proszę,
aby po wypełnieniu oddać je tak szybko, jak to
możliwe, aby móc wcześniej wszystko zaplanować.
„Kolęda” to okazja do spotkania, wspólnej
modlitwy i wiara w moc błogosławieństwa rodziny
i domu. Podczas odwiedzin kolędowych będzie
również aktualizowana lista osób należących do
parafii oraz (tam, gdzie to konieczne) wypełnienie
nowego formularza ze zgodą na przetwarzanie danych
zgodnie z nowymi przepisami RODO.
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 o kontakt przynajmniej na miesiąc przed
planowaną datą chrztu.
BARDZO PROSZĘ RÓWNIEŻ, ABY RODZICE
I CHRZESTNI
DOSTARCZYLI
METRYKI
CHRZTU.
W PRZYPADKU CHRZESTNYCH WAŻNA JEST ADNOTACJA
O BIERZMOWANIU ORAZ ZAŚWIADCZENIE PROBOSZCZA
O TYM, ŻE DANA OSOBA MOŻE BYĆ RODZICEM
CHRZESTNYM.
SPOWIEDŹ
Okazja do spowiedzi 30 minut przed mszą św. z wyjątkiem mszy św. w niedzielę o 11:00.
W sobotę dodatkowo po Mszy św. porannej: 11:15 - 11:45.

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.

SPOTKANIE Z BEDFORD BOROUGH COUNCIL'S
PUBLIC HEALF TEAM
Bedford Borough Council’s Public Healf Team
poprosił mnie o możliwość spotkania z naszą
społecznością w celu przedstawienia aktualnej sytuacji
covidowej w naszym regionie z możliwością zadawania
pytań i podzielenia się wątpliwościami (np. temat
szczepień). W spotkaniu tym mają uczestniczyć również
polscy lekarze pracujący w Bedford.
JAK WIADOMO, SPOTKANIE BĘDZIE MIAŁO MIEJSCE
DZISIAJ, 21 LISTOPADA PO MSZY ŚW. O GODZ. 11:00.
Z tego powodu tego dnia nie będzie spotkania po Mszy
w ramach przygotowania do I Komunii św.
I KOMUNIA 2022
Za tydzień po Mszy św. o 11:00 spotkanie
w ramach przygotowania do I Komunii św.

Dzisiaj z powodu spotkania z BEDFORD BOROUGH
COUNCIL'S PUBLIC HEALF TEAM nie będzie katechezy
po Mszy św.
BIERZMOWANIE 2022
Dzisiaj po Mszy św. o godz. 19:00 spotkanie
w ramach przygotowania do bierzmowania.
KRĄG BIBLIJNY

Zainteresowanych
wspólną
modlitwą
i rozważaniem Słowa Bożego zapraszam na spotkanie we
wtorek o godz. 18:15.
MODLITWA ZA ZMARŁYCH
Zmarła Pani Jadwiga Szyszko. W naszych
modlitwach polecamy ją Bożemu Miłosierdziu.
STACJA DOM POLSKI
„ANDRZEJKI” DLA DZIECI
Dzisiaj, 21 listopada Stacja Dom Polski zaprasza na
zabawę Andrzejkową dla dzieci. Zabawa rozpocznie się
o godzinie 14.00. Będą konkursy z nagrodami i dużo różnych
atrakcji dla dzieci. Dla rodziców kawa, herbata, ciasto. Nowa
restauracja serwować będzie obiad.
POLONIJNE UBIERANIE CHOINKI
Jak co roku Stacja Dom Polski organizuje Polonijne
ubieranie choinki. Jest to piękna polska tradycja, którą
chcemy kontynuować zwłaszcza tutaj poza ojczyzną.
Serdecznie zapraszamy na to wydarzenie w dniu 5 grudnia
od godziny 14.00. W programie przygotowywanie ozdób,
ubieranie choinki, śpiewanie kolęd i pastorałek. Wspólne
łamanie opłatkiem i składanie życzeń w rodzinnej atmosferze
a dla najmłodszych niespodzianki.

SPRAWY FINANSOWO – GOSPODARCZE
CZEKAJĄCE NAS KONIECZNE PRACE:
W najbliższym czasie czekają nas konieczne prace związane z otrzymaniem niezbędnych certyfikatów 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 niedzielę 14 listopada „składka” wyniosła:
Gift Aid: £ 105.00; taca: £ 419.00; składka parafialna i przelew bankowy: £ 30.00 - razem: £ 555.00
Za tydzień, 28 listopada składka dodatkowa na Instytut Polskiej Akcji Katolickiej – IPAK. Polecam tę ideę zrozumieniu
i ofiarności wszystkich.

ZASADY ZACHOWANIA W KOŚCIELE PODCZAS PANDEMII

- 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.
- należy zdezynfekować dłonie przy wejściu i przy wyjściu z kościoła.
- maseczki zakrywające usta i nos są zdecydowanie zalecane.
- dzieci nie mogą chodzić po kościele, bardzo proszę, aby cały czas byli przy rodzicach.

