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UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO

ROK A

Niebo w sercu
Wspominamy moment z życia Chrystusa po zmartwychwstaniu, w którym po raz ostatni spotkał się w sposób
widzialny z Apostołami i swymi uczniami na górze Oliwnej. Odszedł do nieba. A gdzie jest niebo? Gdzie
można Chrystusa dziś spotkać? Gdzie można z Nim porozmawiać? Przecież od tego spotkania zależy szczęście
chrześcijanina.
Jedni uważają, że niebo, do którego odszedł Chrystus, jest bardzo daleko. Między ziemią, na której żyjemy,
a niebem, w którym On się znajduje, jest wielka przepaść. Niebo i ziemia to dwie zupełnie różne, odległe od
siebie rzeczywistości. W takiej sytuacji chcąc się z Chrystusem spotkać, istnieją tylko dwie możliwości: albo
trzeba umrzeć, albo czekać, aż On po raz drugi przyjdzie na ziemię.
Ludzie ci przeżywają bolesne rozdarcie. Z jednej strony tęsknią za nawiązaniem kontaktu z Chrystusem, za
ziemią obiecaną, za rzeczywistością, w której nie ma cierpienia, w której jest tylko i wyłącznie radość
i szczęście, a z drugiej strony muszą być na ziemi, muszą zajmować się tym wszystkim, co składa się na
ludzkie życie. Traktują pobyt na ziemi jako wygnanie, jako uciążliwe przejście i lekceważąco patrzą na to
wszystko, co się składa na doczesne życie.
Trzeba jednak jasno powiedzieć, że jest to poważny błąd, bo Chrystus odchodząc do nieba wyraźnie
powiedział: „A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata”. On pozostał z nami i nie
należy sądzić, że tu na ziemi nie można Go spotkać. On przestał się ukazywać, nie można Go dotknąć i nie
można włożyć swojego palca w miejsce gwoździ, tak jak to zrobił św. Tomasz. Zrezygnował z tej formy
obecności dlatego, że chciał być dla tysięcy i milionów, a ta doczesna obecność była zarezerwowana dla
niewielu. Przestał się objawiać w formie widzialnej, ale pozostał z nami.
Istnieje druga grupa chrześcijan, którzy właśnie potraktowali na serio to ostatnie zdanie Chrystusa: „Oto Ja
jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata”. Oni odkrywają Chrystusa we wszystkim, co ich
otacza, i we wszystkim, co przeżywają. Nie tylko w Eucharystii i w Kościele, lecz odkrywają Go w pięknie
przyrody, w kwiatach, które się teraz rozchylają, w śpiewie ptaków, w tych nowych liściach, które w cudowny
sposób rok w rok wydają drzewa. Odkrywają Chrystusa w uśmiechu małego dziecka i w miłości matki do
dziecka. Odkrywają Chrystusa w każdej ludzkiej przyjaźni, w każdym dobrym czynie, w każdym cierpieniu,
w każdej sytuacji, w jakiej są.
Tajemnica takiego życia religijnego polega na tym, że ci ludzie nie szukają nieba daleko od ziemi, nie szukają
szczęścia dopiero po śmierci. Oni odkrywają niebo, bliżej aniżeli ziemię. Ziemia jest pod naszymi nogami, ale
niebo jest bliżej, bo jest w naszym sercu. Chodzi tylko o to, aby Chrystusa w nim dostrzec. On jest w każdym
ludzkim sercu. Tylko jest za obłokiem doczesności, za obłokiem różnych ludzkich wad, nałogów, czasami
grzechu. Jeżeli człowiek potrafi odsunąć ten obłok i odkryje Chrystusa w swoim sercu, już Go nigdy nie będzie
szukał daleko, lecz pójdzie z Nim przez życie i będzie szczęśliwy bez względu na to, w jakiej sytuacji się
znajdzie.
Nie szukajmy nieba na górze, a piekła na dole. Niebo jest w ludzkim sercu i piekło jest w ludzkim sercu.
Człowiek, który odkryje Chrystusa w sobie, pójdzie przez świat zawsze ze szczęściem na twarzy. Tym
szczęściem będzie zdumiewał innych i tego szczęścia będą mu zazdrościli.
Niech Chrystus, który w sposób eucharystyczny, sakramentalny się spotka z nami przy ołtarzu, pomoże nam
uczynić z naszego serca niebo, pomoże nam odsunąć to wszystko, co je jeszcze zakrywa, pomoże nam odkryć
prawdziwe szczęście.

- UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO.
Niedziela,28.5.2017 Godz. 9.00
Godz.12.00
Godz.19.00
Poniedziałek,29.5.17
Św.Urszuli Leduchowskiej
Godz.19.00
Wtorek, 30.5. 2017 Godz.19.00
Środa, 31.5. 2017 Godz.19.00
Nawiedzenia NMP
Czwartek,1.6.2017 Godz.19.00
Piątek, 2.6. 2017
Godz.15.00
Godz.19.00
Sobota, 3.6. 2017
Godz. 9.30
Św. Karola Lwangi
i Tow. męczenników Godz.19.00
Niedziela, 4.6.2017
Godz. 9.30
Godz.11.00
Godz.18.00
Godz.19.00

Rok A

- PIERWSZA KOMUNIA SWIETA - W intencji dzieci Komunijnch.
- PIERWSZA KOMUNIA SWIETA - W intencji dzieci Komunijnch.
- za dusze ś.p. męża Adama Lange - int. żony z córkami.
BIAŁY TYDZIEŃ dla dzieci Komunijnych
- za dusze ś.p. Krystyny Jakubowskiej - int. siostry z rodziną.
za ś.p. Danuty Ireny Wieczorek w miesiąc po śmierci – int. syna Pawła z rodziną.
- Intencja wolna.
Nabożeństwo Majowe.
- za dusze ś.p. Otylii Chmielewskiej - int. córki.
- PIERWSZY PIĄTEK miesiąca CZERWCA.
- Intencja wolna.
KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO.
- Intencja wolna.
- za ś.p. Emilii Oleksińskiej w 10-tą rocznicę śmierci. Nabożeństwo Majowe.
- ADORACJA NAJŚWIETSZEGO SAKRAMENTU. SPOWIEDŹ ŚW.
- W intencji dziękczynnej w rocznicę święceń kapłańskich.
- UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO - ROK A
za ś.p.Mieczysława Wodeckiego w12-tą rocznicę śmierci–int. rodziny Wodeckich.
- za ś.p. Józefy Zielińskiej w 20-tą rocznicę śmierci – int. wnuczki Anny.
- ADORACJA NAJŚWIETSZEGO SAKRAMENTU
W int. Anny z ok.42 urodzin z prośbą o błog. Boże i opiekę M.Bożej–int. rodziny.

Poniedziałek,5.6.17 Godz. 9.30 - Intencja wolna.
NMP Matki Kościoła
Wtorek, 6.6. 2017
Godz. 9.30 - za dusze ś.p. Vasyla Sverdelean - int. żony z rodziną.
Środa, 7.6. 2017
Godz.19.00 - Intencja wolna.
Czwartek, 8.6.2017
Piątek, 9.6. 2017

Godz. 9.30 - Intencja wolna.
Godz.15.00 - za dusze ś.p. Stanisława Buźniak w 35-tą rocznicę śmirci - int. córki z rodziną.
KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO.
Sobota, 10.6. 2017 Godz. 9.30 - Intencja wolna. Adoracja Najświętszego Sakramentu. Spowiedź święta.
Błog. Bogumiła
Godz.19.00 za ś.p.Jadwigi i Augustyna Rekowskich i ś.p. Rafała Szymańskiego – int. rodziny.
Niedziela, 11.6.2017
- UROCZYSTOŚĆ TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ. Rok A
Godz. 9.30 - O błog. Boże dla Katarzyny i Nicola Siani z okazji 10-ej rocznicy ślubu.
Godz.11.00 - O błog. Boże dla Anny i Michała Słabosz z okazji 6-ej rocznicy ślubu.
Godz.19.00 W int. Krystiana z ok. 26 urodzin z prośbą o błog.Boże i opieke M.Bożej–int. rodzin
CHRZEST ŚW.: Sakrament Chrztu Św. w naszym kościele w Bedford otrzymali:
FABIAN PASIEŃSKI i DOMINIK KWAK w sobotę 20 maja 2017 r. i ZOFIA ZDANCEWICZ w sobotę 27 maja 2017 r.
Nowo ochrzczonym dzieciom i ich rodzicom życzymy błogosławieństwa i opieki Bożej.
OGŁOSZENIA PARAFIALNE:

1. KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI ( w ramach Poradni Rodzinnej) odbędzie się w niedzielę 11 czerwca
i 18 czerwca po Mszy św. wieczornej (godz. 19.00).
2. W niedzielę 28 maja o godz.19.00 kolejna Katecheza dla kandydatów do Sakramentu Bierzmowania.
3. Zebranie Radu Duszpasterskiej naszej parafii odbędzie się w czwartek 8 czerwca o godz. 19.00
4. ŚWIĘTO RODZINY - odbędzie się w Laxton Hall 4 czerwca 2017 r. od godz. 12.00 do godz.17.30
5. PROCESJA BOŻEGO CIAŁA odbędzie się w Laxton Hall w niedzielę 17 czerwca. Organizujemy
autobus do Laxton Hall. Koszt przjeazdu: dorośli Ł10, dzieci–za darmo. Zapisy przyjmuje P.J.Wodecka
6. WESOŁY DZIEŃ DZIECKA podobnie jak w ubiegłym roku odbędzie się również w Laxton Hall
17 czerwca 2017 r. od godz.11.00 do godz.17.00
7. Zjazd Akcji Katolickiej odbędzie się w tym roku w polskiej parafii w Swindon 10 czerwca g.11.00
8. Ks Cezary Komosiński zaprasza na Jubileusz 25-lecia Kapłaństwa do Stevenage na Mszę św.
do kościoła St Hilda - 9, Breakspear Stevenage SG2 9SQ w piątek 9 czerwca o godz.19.00
ZAPOWIEDZI: Sakrament Małżeństwa zamierzają zawrzeć następujące pary narzeczonych:
Przemysław WĄSEWICZ i Ewa Halina KOSZYK, Kamil BARGIELSKI i Anna KULESZA,

Marcin Jan PIELORZ i Żaneta Małgorzata KICZOROWSKA.
Ktoby wiedział o przeszkodach zachodzących między tymi osobami zobowiązany jest mnie
o tym poinformować. ZAPOWIEDŹ I i II.

9. Obecnie do naszej parafii w Bedford jest zapisanych 3633 osób. Wiele natomiast osób nie podało
swoich aktualnych adresów, stąd też nie znajdują się w naszej Kartotece parafialnej w Bedford.
Osoby te nie będą zatem mogli otrzymywać potrzebnych zaświadczeń, by być chrzestnym / chrzestną
itp. zaświadczeń przy zapisywaniu dzieci do angielskich szkół katolickich.
10. Osoby, które nie podały swoich adresów pomimo zmiany adresu w tym roku nie będą też
otrzymywać biuletynów parafialnych które były dotąd przesyłane do tych osób drogą e-mailową.
11. Po Mszy św. jest do nabycia „Gość Niedzielny” i „Mały Gość Niedzielny” w cenie Ł 1.50
oraz ”Różaniec”, ”Tak Rodzinie” i „Anioł Stróż” w cenie Ł2.
12. Od tej niedzieli będziemy mogli już korzystać z nowych śpiewników parafialnych. Bardzo proszę o
pobranie ich do swoich ławek w kościele a po Mszy świętej proszę o umieszczenie ich w tym samym
miejscu skąd je pobraliśmy. Śpiewniki są własnością naszego kościoła i bardzo proszę nie zabierać ich do
domu. Książeczki te są śpiewnikami ale też są modlitewnikami ( Litanie, modlitwy prywatne jak również
przydatne w przygotowaniu do Sakramentu Spowiedzi świętej - Rachunek sumienia i inne ). Bardzo proszę
nie dawać małym dzieciom do zabawy. Od dzisiejszej niedzieli można będzie rownież kupić na
własność te modlitewniki w cenie Ł 5. Są one do nabycia u mnie po Mszy świetej.
13. W kruchcie kościoła są podane informacje dotyczące, kto może być ojcem chrzestnym czy matką
chrzestną a kto nie może nim być. Wymagania te są określone w Prawie Kanonicznym Kościoła Rzymsko –
Katolickiego i obowiazują zarówno duchownych jak i świeckich.
14. Wizyty księdza u chorych w szpitalach lub w Nursing Home mogą się odbywać tylko za zgodą chorego
lub jego rodziny według nowych przepisów tutejszego prawa. Proszę więc zgłaszać bezpośrednio do mnie,
abym mógł odwiedzić tych chorych udzielając im Sakramentów świetych. Osoby obłożnie chore, które
życzyłyby sobie udzielania Sakramentów świetych w Pierwsze Piątki Miesiąca proszę rownież o zgłoszenie
do mnie.
15. W kruchcie kościoła na ogłoszeniach jest wywieszona LISTA PARAFIAN, którzy wpłacili składki
parafialne za ( Styczeń - Marzec ) obecnego 2017 r. Serdeczne BÓG ZAPŁAĆ tym osobom, które pomagają
w utrzymaniu naszego kościoła. Przykazanie kościelne przypomina nam : Troszczyć się o potrzeby Kościoła
- własnej parafii.
STRONA INTERNETOWA NASZEJ PARAFII w BEDFORD: ppb.org.uk oraz parafiabedford.uk

