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DWUDZIESTA DZIEWIĄTA NIEDZIELA ZWYKŁA ROKU LITURGICZNEGO

ROK A

Tolerancyjna miłość
Słowo „tolerancja” nie występuje w Ewangelii. Należy ono do słownika ściśle związanego z demokracją.
Kościół przejął je jako cenny skarb ludzkości wypracowany przez wieki. Z łatwością jednak można dostrzec,
że słowo to ma wiele interpretacji, i mimo iż ludzie się nim często posługują, nie zawsze potrafią się
porozumieć.
Najczęściej przez tolerancję rozumie się zgodę na to, by każdy żył według własnych przekonań, bez wpływu
innych na jego postawę życiową i poglądy, zwłaszcza religijne. Takie ujęcie tolerancji jest o krok od
utożsamienia jej z obojętnością. Ma to miejsce wówczas, gdy człowiek stosuje zasadę: „Ja się nie wtrącam do
jego życia, i nic mnie ono nie obchodzi”. Rzecz jasna, że w imię Ewangelii w ten sposób do tolerancji
podchodzić nie można. Chrześcijaństwa bowiem nie da się pogodzić z obojętnością wobec drugiego człowieka.
Głębiej rozumiana tolerancja zakłada sprawiedliwość i szacunek wobec każdego człowieka. Ona dba o to, by
w ramach demokracji każdy po sprawiedliwości miał to, co mu się należy. Demokracja to rządy większości.
Tolerancja broni w niej praw mniejszości. Zawsze jednak czyni to w imię sprawiedliwości, w granicach
odpowiednich proporcji. W tym znaczeniu troje ludzi nie może się w duchu tolerancji domagać, by do nich
dostosowywało się dziewięciuset dziewięćdziesięciu siedmiu. Mają prawo, by szanowano ich inność, ale muszą
się zgodzić, że życie społeczne popłynie nurtem obranym przez większość.
Ewangeliczne znaczenie tolerancji można dostrzec w progach rodzinnego domu. Najpełniej ją ujawnia
kochający ojciec. Otóż dobry ojciec jest sprawiedliwy wobec każdego dziecka, każde otacza szacunkiem, ale
nigdy nie zgodzi się, by ono wędrowało niebezpiecznymi dla niego ścieżkami i wchodziło w kontakty z ludźmi
wrogo nastawionymi do całej rodziny. O granicach ojcowskiej tolerancji decyduje miłość, czyli troska o dobro
każdego dziecka z osobna i całego domu.
Taka ewangeliczna interpretacja tolerancji winna decydować o ustawieniu wszelkich odniesień do ludzi
o innych poglądach i odmiennych przekonaniach religijnych. Uczeń Chrystusa zawsze zabiega o zachowanie
sprawiedliwości i nie godzi się na wyrządzanie komukolwiek krzywdy. Nie tylko otacza szacunkiem każdego
człowieka, ale przede wszystkim go kocha. Ta właśnie miłość nadaje blasku tolerancji. Ona też stwarza jedynie
twórczą płaszczyznę spotkania. Tego podejścia zabrakło faryzeuszom i uczonym w Piśmie wobec Jezusa.
Okazali się zupełnie nietolerancyjni, bo nie umieli kochać. Szkoda, że i wśród ludzi Kościoła, na przestrzeni
wieków, łatwiej spotkać mało tolerancyjnych uczniów faryzeuszy i uczonych w Piśmie, niż uczniów Jezusa,
podchodzących do wszystkiego z miłością. Ewangelia jest najlepszą w świecie księgą o nietolerancji
przeciwników Mistrza z Nazaretu i Jego tolerancyjnej miłości obejmującej wszystkich: grzeszników
i celników, faryzeuszy i uczonych w Piśmie, Heroda i Piłata, zdrajcę i pluton egzekucyjny. Ewangelia mówi
o tej niepojętej miłości, która zawsze odnosi zwycięstwo, nawet wówczas, gdy jej dawca zostaje zniszczony
przez nietolerancyjnych ludzi.
Polecana Strona Internetowa:

https://www.youtube.com/watch?v=hW8Mdm4ChoM

DWUDZIESTA DZIEWIĄTA NIEDZIELA ROKU LITURGICZNEGO (A)
Niedziela, 22.10.2017Godz. 9.30
Godz.11.00
Godz.19.00
Poniedziałek,23.10.17Godz. 9.30

- O błog. Boże dla Sylwii i Marka Wodeckich z okazji 15-ej rocznicy ślubu.
- O nawrócenie i błogosławieństwo Boże dla taty - int. córki z rodziną.
- za dusze ś.p. Kazimiery i Stanisława Rosińskich - int. córki Wandy z rodziną.
- za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące – int. Pana Józefa Sobockiego.

Wtorek, 24.10.2017 Godz. 9.30 - za dusze ś.p. Jana Sobockiego - int. Pana Józefa Sobockiego.
Środa, 25.10.2017
Godz.19.00 - O błogosławieństwo Boże dla Alicji i Michała Kręciszewskich
z okazji 5-ej rocznicy ślubu. NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE.
Czwartek,26.10.2017 Godz. 9.30 - za dusze ś.p. Janiny Sobockiej - int. Pana Józefa Sobockiego.
Piątek, 27.10. 2017 Godz.15.00 - W intencji powstrzymania aborcji. Koronka do Miłosierdzia Bożego.
Sobota, 28.10. 2017 Godz. 9.30 - za dusze ś.p. Kazimierza Sobockiego. NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE.
Godz.10.30 - Spowiedź św.dla kandydatów do Sakramentu Bierzmowania i ich świadków.
Godz.19.00 - za dusze ś.p. Ryszarda Wróbel - int. córki z rodziną.
Niedziela,29.10.2017
- TRZYDZIESTA NIEDZIELA ROKU LITURGICZNEGO Rok A
Godz. 9.30 - O błog.Boże i opiekę M. Bożej dla Roberta z ok. 25-tych urodzin – int. rodziny.
Godz.11.00 - W intencji osób przystępujących do Sakramentu Bierzmowania i ich rodzin.
Godz.19.00 - O błog. Boże, zdrowie i opiekę M.Bożej dla Laury Gromiec z ok.3-ich urodzin.
Poniedziałek, 30.10.17Godz. 9.30 O błog.Boże dla Mieczysława Łakoty z ok.80 urodzin–int. rodz z Bedford i Lublin
Wtorek, 31.10.2017 Godz. 9.30 - za dusze ś.p. Bronisława Guzińskiego - int. żony.
Środa, 1.11.2017

UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIETYCH.
Godz. 9.30 - za dusze w czyśćcu cierpiące - int. Parafian.
Godz.19.00 - za dusze ś.p. Mieczysława i Otylii Chmielewskich - int. córki.
Czwartek,2.11.2017
Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych - DZIEŃ ZADUSZNY
Godz. 9.30 - za dusze w czyśćcu cierpiące - int. Parafian.
Godz.10.00 - W intencjach Ojca Świętego
Godz.19.00 - za dusze wszystkich wiernych zmarłych.
Piątek, 3.11.2017
- PIERWSZY PIĄTEK miesiąca LISTOPADA
Godz.15.00 -za dusze w czyśćcu cierpiące. KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO.
Godz.18.00 - Spowiedź Święta z okazji Pierwszego Piątku Miesiąca.
Godz.19.00 - za dusze ś.p. Roberta Brady - int. rodziny.
Sobota, 4.11.2017
Godz. 9.30 - za dusze w czyśćcu cierpiące - int. Parafian.
ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU. SPOWIEDŹ ŚW.
Godz.19.00 - O błog. Boże dla Pawła i Katarzyny Padlikowskich z ok. 17-ej rocznicy ślubu.
Niedziela,5.11.2017
TRZYDZIESTA PIERWSZA NIEDZIELA ROKU LITURGICZNEGO.(A)
OGŁOSZENIA PARAFIALNE:
CHRZEST ŚW.: W naszej parafii w Bedford Sakrament Chrztu Świętego otrzymali:
ACACIA ELFRYDA AKUA ABROKWA MENSACH, CHLOE BEATA KONOPIŃSKA,
SAMUEL KIEŁBOWICZ i LILY MARIA SMOCZYK w sobotę 21 października 2017 r.
Nowo ochrzczonym dzieciom i ich rodzicom życzymy błogosławieństwa i opieki Bożej.
1. WIZYTACJA KS. BISKUPA PETER DOYLE z Northampton w naszej parafii w Bedford odbędzie się
w najbliższą niedzielę 29 października 2017 r. Podczas Mszy św. o godz.11.00 Ks. Biskup Peter Doyle
udzieli SAKRAMENT BIERZMOWANIA dla młodzieży naszej parafii.
2. W sobotę 28 października od godz. 10.30 do godz.12.00 w przededniu Sakramentu Bierzmowania
odbędzie się SPOWIEDŹ ŚWIĘTA dla kandydatów do Sakramentu Bierzmowania i ich Świadków.
3. Od dzisiejszej niedzieli są do pobrania formularze na tegoroczne WYPOMINKI.
4. W najbliższą niedzielę 29 października odbędzie się dodatkowa zbiórka na Papieskie Dzieła Misyjne.
5. W dniach 5, 12 i 19 listopada w każdą niedzielę po Mszy świętej wieczornej o godz. 19.00 odbędzie
się KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI.
6. Po Mszy świętej są dobycia: „Gość Niedzielny” i „Mały Gość Niedzielny” w cenie Ł1.50 oraz „Tak
Rodzinie” i „Anioł Stróż” w cenie Ł2.
POGRZEB: We wtorek 17 października 2017 r. zmarł ś.p. JANUSZ SZUTIAK lat 55. Pogrzeb odbędzie
się w Bedford Crematorium we wtorek 31 października 2017 r o godz. 10.45
WIECZNY ODPOCZYNEK RACZ MU DAĆ PANIE…

7. Po Mszy św. jest do nabycia PISMO ŚWIETE - NOWY TESTAMENT w cenie Ł5.W kruchcie kościoła
jest wywieszona aktualna Lista osób, które wpłaciły Składki Parafialne na ten rok. Serdeczne „Bóg
zapłać”. Bardzo proszę o pobieranie formularzy na składki parafialne na 2017 rok.
8. W kruchcie kościoła jest wywieszona aktualna Lista osób, które wpłaciły Składki Parafialne na ten
rok. Serdeczne „Bóg zapłać”. Bardzo proszę o pobieranie formularzy na składki parafialne na 2017
rok.
9. Są również do pobrania formularze do zapisania się do naszej parafii w Bedford. Przypominam, że osoby
które nie zapisały się do naszej parafii nie będą mogły otrzymywać potrzebnych zaświadczeń.
10. Są także formularze do zamawiania Intencji mszalnych.
11. Obecnie do naszej parafii w Bedford jest zapisanych 3780 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.
STRONA INTERNETOWA NASZEJ PARAFII w BEDFORD: ppb.org.uk oraz parafiabedford.uk

Polecane strony internetowe:

https://www.youtube.com/watch?v=hW8Mdm4ChoM

