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DWUNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA ROKU LITURGICZNEGO

ROK A

Sprzeciwić się opinii publicznej
Mistrz z Nazaretu znał siłę opinii publicznej. Dobrze wiedział, jak niszczącym działaniem jest podciąganie
Jego dzieła pod imię szatana. Otwiera uczniom na to oczy. Jeśli On sam został nazwany „Belzebubem”, to tym
bardziej oni. Oto jedna z metod oddziaływania na opinię publiczną. Trzeba tę metodę znać, by umieć oddzielić
ziarno prawdy od worka plew, na które składają się kłamstwa, oczernienia, półprawdy. Trzeba też znać cel tych
wszystkich zabiegów, którym jest utrudnienie lub uniemożliwienie dotarcia ludziom do prawdy.
Jezus kończy rozważania na temat mocy opinii publicznej znamiennym stwierdzeniem: „Do każdego, który się
przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Lecz kto się Mnie
zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i ja przed moim Ojcem, który jest w niebie” (Mt 10, 32). Dla chrześcijanina
konflikt z opinią publiczną jest nieunikniony. Za odwagę dania świadectwa Jezusowi, mimo ryzyka otrzymania
ran a nawet utraty życia, Chrystus nagradza spotkaniem z Ojcem niebieskim.
Jako dobry pedagog otwiera Apostołom oczy na trudności i niebezpieczeństwa, jakie w tej pracy spotkają.
Zdumiewa realizm. W tej mowie nie ma ogólników. Jezus konkretnie przedstawia powołanie chrześcijańskie
jako walkę. W tej walce zaś przeciwnikiem numer jeden jest opinia publiczna. Chrześcijanin musi umieć się jej
sprzeciwić i mądrze bronić wielkich wartości.
Do swego pouczenia Mistrz z Nazaretu dodał jeszcze przykład życia. On również przez całe miesiące zmagał
się z wrogo nastawioną wobec Niego opinią publiczną. Przeciwnicy tak długo w Niego nie uderzyli, jak długo
nie byli pewni, że opinia jest po ich stronie. Studium Ewangelii z tego punktu widzenia staje się pasjonującą
przygodą, a wiele spraw w naszym codziennym życiu, gdzie trzeba dawać świadectwo Jezusowi, nabiera
nowego znaczenia.
OGŁOSZENIA PARAFIALNE:
1. Podczas mojego urlopu zastępować mnie będzie w parafii Ks Dr PAWEL MACIASZEK z
Częstochowy.
2. Dzisiaj po każdej Mszy świętej niedzielnej będzie dodatkowa zbiórka na ŚWIĘTOPIETRZE.
3. Dzisiaj po Mszy św. wieczornej (godz.19.00) odbędzie się Katecheza dla kandydatów do Sakr.Bierzmowania.
4. KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI odbędzie się w niedziele po Mszy św. wieczornej (godz.19.00) : 2, 9 i 16 lipca
CHRZEST ŚW.: Sakrament Chrztu Św. w naszym kościele w Bedford otrzymali:
KUBA ANTONI BAGIŃSKI 17 czerwca 2017 r. NELA ALICJA MANSURE i TOLA GIBAS 24 czerwca 2017 r
Nowo ochrzczonym dzieciom i ich rodzicom życzymy błogosławieństwa i opieki Bożej.

ZAPOWIEDZI: Sakrament Małżeństwa zamierzają zawrzeć następujące pary narzeczonych:
Marcin Marek WITUSZYŃSKI i Paulina KRZEMIŃSKA, Patryk STYRKOWIEC i Monika Ewelina BAJBUR,
Marcin Stanisław WĘGLARZ i Katarzyna Marlena KURASZ, Paweł Ryszard SZLOSEK i Ewelina Anna ZYCH,
Marcin Łukasz PRZERWANEK i Elżbieta Małgorzata CUDAK, Przemysław DUBININ i Sylwia SACIŁOWSKA,
Dawid Przemysław BIAŁOCERKIEWICZ i Joanna Weronika SKRZYPACZ,Michał BARTKOWICZ i Aleksandra
KŁONICA, Christopher James IVES i Arleta Elżbieta FILIPEK, Michał WŁODYGA i Izabela NIEDOBITEK

Ktoby wiedział o przeszkodach zachodzących między tymi osobami zobowiązany jest mnie
o tym poinformować. ZAPOWIEDŹ I, II i III.
DWUNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA ROKU LITURGICZNEGO Rok A
Niedziela,25.6.2017 Godz. 9.30 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.11.30 - O błogosławieństwo Boże dla Lidii z okazji urodzin - int. rodziców.
Godz.19.00 - O szczęśliwą podróż i Opatrzność Bożą – int. M.K. Grzegorczyk.
Poniedziałek,26.6.17 Godz. 9.30 - Intencja wolna.
Wtorek, 27.7. 2017 Godz. 9.30 - Intencja wolna.
Środa, 28.6. 2017 Godz.19.00 - Intencja wolna.
Czwartek,29.6.2017
- UROCZYSTOŚĆ ŚW. APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA
Godz. 9.30 Intencja wolna.
Godz. 19.00 - Intencja wolna
Piątek, 30.6. 2017
Godz.15.00 O błog. Boże i szczęśliwe rozwiązanie dla Magdaleny Smigasiewicz –int. rodziny
Sobota, 1.7. 2017
Godz. 9.30 - Intencja wolna.
- ADORACJA NAJŚWIETSZEGO SAKRAMENTU. SPOWIEDŹ ŚW.
Godz.19.00 - za dusze ś.p. Otylii Chmielewskiej - int. córki.
Niedziela, 2.7.2017
Godz. 9.30
Godz.11.00
Godz.18.00
Godz.19.00
Poniedziałek, 3.7.17 Godz. 9.30
Wtorek, 4.7.2017
Godz. 9.15

TRZYNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA ROKU LITURGICZNEGO Rok A
O potrzebne łaski i błog. Boże dla Magdaleny i Pawła z ok.16-ej rocznicy ślubu.
za dusze ś.p. Bernardyny Świderskiej - int. rodziny.
- ADORACJA NAJŚWIETSZEGO SAKRAMENTU.
- Intencja wolna.
- za dusze ś.p. Mariana Kaciniela - int. żony.
- POGRZEB ś.p. BERNARDYNY ŚWIDERSKIEJ w Bedford Crematorium.

Środa, 5.7. 2017
Godz.19.00 - Intencja wolna.
Czwartek, 6.7. 2017 Godz. 9.30 - Intencja wolna.
Piątek, 7.7. 2017

Sobota, 8.7. 2017

Godz.15.00
Godz.18.00
Godz.19.00
Godz. 9.30
Godz.19.00

Niedziela, 9.7. 2017
Godz. 9.30
Godz.11.00
Godz.19.00
Niedziela, 16.7.2017 Godz. 9.30
Godz.11.00
Godz.19.00
Sobota, 22.7.2017
Godz.19.00
Niedziela, 23.7.2017
Godz. 9.30
Godz.11.00
Godz.19.00
Wtorek, 25.7.2017 Godz. 9.30
Środa, 26.7.2017
Godz.19.00
Sobota, 29.7.2017
Godz. 9.30
Niedziela, 30.7.2017
Wtorek, 1.8.2017
Niedziela, 6.8.2017

Godz. 9.30
Godz. 9.30

PIERWSZY PIĄTEK miesiąca LIPCA
- Intencja wolna. KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO.
- SPOWIEDŹ ŚWIĘTA dla dzieci z okazji Pierwszego Piatku Miesiąca.
- Intencja wolna.
- Intencja wolna.
- ADORACJA NAJŚWIETSZEGO SAKRAMENTU. SPOWIEDŹ ŚW.
- za dusze ś.p. Bronisława Guzińskiego - int. rodziny.
CZTERNASTA NIEDZIELA ZWYŁA ROKU LITURGICZNEGO-Rok A
O potrzebne łaski i błogosławieństwo Boże dla Angeliki z okazji 9-tych urodzin.
Dziękcz. z prośbą o dalsze łaski i zdrowie w 15 rocz. ślubu–int. Agnieszki i Pawła.
- Intencja wolna.
za ś.p.Marii i Stanisława Machel w roczn. śmierci – int. siostry Anny z rodziną.
- za dusze ś.p. Janiny z prośbą o łaskę radości wiecznej – int. rodziny.
- za dusze s.p. Józefa Gryglak w 50-ta rocznicę śmierci - int. syna z rodziną.
- za dusze s.p. rodziców Janiny i Bolesława Woźniak – int. rodziny
SZESNASTA NIEDZIELA ZWYŁA ROKU LITURGICZNEGO–Rok A
Dziękcz.z prośbą o błog. Boże dla Darii i Krystiana w 4-tą rocz.ślubu–int.rodziny.
- Intencja wolna.
- Intencja wolna.
- za dusze ś.p. Anny Sliwa - int. córki.
- za ś.p.Ks Edwarda Grudzińskiego w rocznicę śmierci – int. rodziny Guzińskich.
za ś.p. Janusza i Barbary Frankowskich w rocznicę śmierci – int. córki Agnieszki.
SIEDEMNASTA NIEDZIELA ZWYŁA ROKU LITURGICZNEGO-Rok A
Intencje wolne.
za dusze ś.p. Otylii Chmielewskiej - int. córki.
UROCZYSTOŚĆ PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO.
- O błog. Boże i dary Ducha Św. dla Jack Ciuro w 18-tą rocz. urodzin – int. babci.

Godz.11.00 W int.Philipa z ok. 3 urodzin z prośbą o błog.Boże i opieke M.Bożej – int. rodziny
Godz.18.00 ADORACJA NAJŚWIĘTSZEFGO SAKRAMENTU Godz.19.00– Int.wolna.

5. Obecnie do naszej parafii w Bedford jest zapisanych 3683 osób. Wiele natomiast osób nie podało s
aktualnych adresów, stąd też nie znajdują się w naszej Kartotece parafialnej w Bedford. Osoby te n
zatem mogli otrzymywać potrzebnych zaświadczeń, by być chrzestnym / chrzestną itp. zaświadczeń p
zapisywaniu dzieci do angielskich szkół katolickich.
6. 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 emailową 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.
7. 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.
8. 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.
9. 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.
10. 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

