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UROCZYSTOŚĆ TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ

Charity Reg.No.1119423
ROK A

W Bożej Rodzinie
Rodzice jedynaków z myślą o szczęściu dziecka potrafią całe lata, a nawet całe życie, poświęcić dla swojego
syna lub córki. Biada jednak im i dziecku, gdy z własnej woli zrezygnują z najważniejszego daru dla dziecka,
jakim jest jego brat lub siotra. Najpiękniejsze zabawki, najlepiej wyposażony dom, największe konto w banku,
najbardziej eksponowane stanowisko, nigdy nie zastąpią tego jedynego daru jakim jest rodzeństwo. Ono
bowiem umożliwia powstanie i rozwój tej miłości, która dłużej żyje na ziemi niż rodzice i ona umożliwia
otwarcie na innych ludzi. Miłość braterska otwiera serce na innych. Człowiek, który nie miał rodzeństwa ma
znacznie większe trudności w wejściu w kontakty braterskie z innymi, niż ten kto wychował się wśród braci
i sióstr. Znacznie łatwiej spotkać ludzi dojrzewających do przyjaźni, gdy wzrastali z rodzeństwem, niż gdy
zostali skazani przez rodziców na samotność.
Bóg, znając właśnie to zapotrzebowanie naszego serca na wielowymiarową miłość, która buduje rodzinny dom,
objawił się nam jako Ojciec, który razem z Jednorodzonym Synem i Duchem Świętym tworzy Dom.
Objawienie Trójcy Świętej dokonało się w naszym rodzinnym języku.
Syn Boga przybył do nas jako nasz Brat. Spotkanie z Nim jest możliwe na płaszczyźnie braterskiej. Trzeba
umieć kochać miłością braterską, by zrozumieć miłość jaką nas darzy Syn Boga.
On też uczy nas odniesienia do Boga jako Ojca. Budując na naturalnym odniesieniu człowieka do rodziców,
uczy nas pełnego miłości spotkania z Ojcem. Najlepiej to można obserwować, gdy Chrystus uczy nas rozmowy
z Ojcem. To jest wielki przełom w dziejach modlitwy na ziemi. Spotkanie z Bogiem na płaszczyźnie dziecka
i Ojca.
Ponieważ jednak w tych rodzinnych relacjach chodzi nie tylko o podobieństwo, ale o faktyczne wejście w Dom
Ojca, włączenie w Rodzinę Bożą, uzdalnia nas do tego Duch Święty, który przebóstwiając nasze serca czyni je
zdatnymi do najbliższego spotkania z Bogiem Ojcem i Bogiem Synem.
Zawsze w Uroczystość Trójcy Świętej dotykamy tajemnicy, której nikt nie jest w stanie wypowiedzieć. Tylko
ten, kto w jakiejś mierze dotknął sercem, umiejącym kochać, Ojca i Syna i Ducha Świętego, wie o jakie
bogactwo życia tu chodzi. Szkoda, że często wiarę naszą traktuje się jako teoretyczne wyznanie, które polega
na powtarzaniu pewnych sformułowań. Najczęściej powtarzamy „W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego”.
Bogu nie chodzi o powtarzanie, lecz o wejście w Tajemnicę Jego Rodzinnego Życia, o uczestniczenie w tym
życiu. Tymczasem tak niewielu chrześcijanom na tym zależy. Interesuje ich tysiące razy więcej nowa cena
biletów kolejowych i autobusowych, niż ofiarowana przez Boga możliwość uczestniczenia w Jego wiecznym
szczęściu. Przecież nie trzeba umierać, by mieć udział w szczęściu Boga. Ono jest dostępne tu i teraz.
Wystarczy z wiarą i miłością spojrzeć na Boga jako Ojca, na Syna jako Brata, a na Ducha Świętego jako
promieniującą z Domu Ojca odwieczną Miłość.
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Rok A

Niedziela,11.6.2017 Godz. 9.30
Godz.11.30
Godz.19.00
Poniedziałek,12.6.17 Godz. 9.30

- O błog. Boże dla Katarzyny i Nicola Siani z okazji 10-ej rocznicy ślubu.
- O blog. Boże dla Anny i Michała Słabosz z okazji 6-ej rocznicy ślubu.
W int. Krystiana z okazji 26-tych urodzin o błog. Boże i opieke M.Bożej- int.rodzin
- O zdrowie i opiekę Matki Bożej dla córki i wnuczków - int. babci.

Wtorek, 13.6. 2017 Godz. 9.30
Św.Antoniego Padeweswkiego
Środa, 14.6. 2017 Godz.19.00
Błog.Michała Kozala
Czwartek,15.6.2017 Godz. 9.30
Piątek, 16.6. 2017
Godz.15.00
Sobota, 17.6. 2017 Godz. 9.30
Św. Brata Alberta
Chmielowskiego
Godz.19.00
Niedziela, 18.6.2017
Godz. 9.30
Godz.15.00
Godz.11.00
Godz.19.00

- O błogosłwieństwo Boże dla Adama Sokołowskiego i rodziny z okazji
Chrztu Świetego dziecka - int. Pani Jadwigi Sokołowskiej.
- za dusze ś.p. Krystyny Makowej w 20-tą rocznicę śmierci - int. rodziny.
- za dusze ś.p. Marii Mazur i braci - int. Pani Leokadii Romanowskiej.
- Intencja wolna.
KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO.
- W intencji dziękczynnej syna Richard - int. matki.
- ADORACJA NAJŚWIETSZEGO SAKRAMENTU. SPOWIEDŹ ŚW.
W int. dziękczynno–błagalnej dla Moniki i Krzysztofa z okazji rocznicy ślubu.
UROCZYSTOŚĆ NAJŚW. CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA - BOŻE CIAŁO.
za ś.p.braci Władysława, Feliksa i Wacława Stankiewiczów – int.Pani J.Szyszko.
- PROCESJA BOŻEGO CIAŁA w LAXTON HALL.
- za dusze ś.p. Antoniego Popek w 25-tą rocznicę śmierci - int. córki Joanny.
- W int. dziękczynnej za łaskę nawrócenia i wszelkie łaski – int. rodziny Bach.

Poniedziałek,19.6.17 Godz. 9.30 - Intencja wolna.
Wtorek, 20.6. 2017 Godz. 9.30
Środa, 21.6. 2017
Godz.19.00
Św.Alojzego Gonzagi
Czwartek, 22.6.2017 Godz. 9.30
Piątek, 23.6. 2017
Godz.15.00
Godz.19.00
Sobota, 24.6. 2017
Godz. 9.30
Godz.19.00
Niedziela, 25.6.2017
Godz. 9.30

- Intencja wolna.
- Intencja wolna.

- za dusze ś.p. rodziców Jana i Marii Szwarcewicz - int. córek.
- UROCZYSTOŚĆ NAJŚW. SERCA PANA JEZUSA – Odpust Parafialny
- W intencji naszej parafii w Bedford. Koronka do Miłosierdzia Bożego.
- W intencji naszej parafii w Bedford.
- UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA ŚW. JANA CHRZCICIELA.
- O zdrowie i błog. Boże i opiekę Matki Bożej dla Janiny Sverdelean
za ś.p. Haliny Lech, Jana Ziobrowskiego, Zofii i Jana Łazarowicz–int. chrześniaków
- DWUNASTA NIEDZIELA ZWYŁA ROKU LITURGICZNEGO – Rok A
za ś.p. Henryka i Marii Świejkowskich i zmarłych z rodziny oraz ś.p. Jose i Bibi
Aja Herrera, Paul i Maroulla Csapo, Angela Colyer, Angeli Elia Antaris–int.rodziny
Godz.11.00 - O błogosławieństwo Boże dla Lidii z okazji urodzin - int. rodziców.
Godz.19.00 - Intencja wolna.

CHRZEST ŚW.: Sakrament Chrztu Św. w naszym kościele w Bedford otrzymali:
ANASTAZJA LUBAŃSKA i LAURA GRAPE w sobotę 3 czerwca 2017 r.
FILIP FRANCISZEK MATUSZCZAK, ADAM SOKOŁOWSKI i MARIA IRENA FARA w sobotę 10 czerwca 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. PROCESJA BOŻEGO CIAŁA odbędzie się w Laxton Hall w niedzielę 18 czerwca. Organizujemy
autobus do Laxton Hall. Koszt przjeazdu: dorośli Ł10, dzieci–za darmo. Zapisy przyjmuje P.J.Wodecka
3. 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
4. W kruchcie kościoła jest wywieszona Lista Ofiarodawców, którzy złożyli ofiary do Grobu Pańskiego.
Serdeczne BÓG ZAPŁAĆ wszystkim ofiarodawcom za złożone ofiary.
5. Składam również szczególne podziękowanie za dar Ł700 od dzieci Komunijnych, które to ofiary
zostały przeznaczone na zakup świec ołtarzowych, wina mszalnego i komunikantów na cały rok
oraz wiele innych zakupów, które zostaną przeznaczone do użytku liturgicznego w naszej parafii.
6. W ostatnią niedzielę miesiąca 25 czerwca o godz. 19.00 ( po Mszy swiętej ) - Katecheza dla kandydatów
do Sakramentu Bierzmowania.

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 III.

7. 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.
8 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.
9. 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.
10. 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.
11. 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.
12. 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.
13. 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

Polecane Strony interenetowe: Google: „Opowiesc o Jezusie” – film dla dzieci i młodzieży.
You Tube: „Opowiesc o Jezusie” – film dla dzieci i młodzieży.

