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TRZYDZIESTA TRZECIA NIEDZIELA ZWYKŁA ROKU LITURGICZNEGO

ROK A

Ludzie z inicjatywą
Chrześcijaństwo dobrze rozumiane to szkoła ludzi z inicjatywą. Wszyscy święci to ludzie o niespotykanej
wprost inicjatywie podejmujący dzieła, które w ocenie obserwatora zewnętrznego przerastają ich możliwości.
To ludzie wielkiego ryzyka. Inicjatywa bowiem nierozerwalnie łączy się z ryzykiem. Ewangelia jest wielkim
wezwaniem do podjęcia inicjatywy. Przypowieść o talentach mówi o niej wyraźnie. Jest to pochwała ludzi
z inicjatywą, którzy po otrzymaniu swoich talentów ryzykując, potrafią nimi tak operować, że zyskują
następne. Równocześnie Jezus w tej przypowieści piętnuje człowieka bez inicjatywy, który nie zaryzykował.
Lęk przed ryzykiem przypieczętował jego postawę zachowawczą. „Wiedziałem, Panie, żeś człowiek twardy:
chcesz żąć tam, gdzie nie posiałeś, i zbierać tam, gdzieś nie rozsypał. Bojąc się więc, poszedłem i ukryłem twój
talent w ziemi. Oto masz swoją własność”.
Ten człowiek nie uczynił nic złego. Nie ukradł, nie zabił, nie wykorzystał talentów dla siebie, nie przepił, nie
roztrwonił. Po sprawiedliwości oddał to, co otrzymał. Za co więc spotyka go nagana: „Sługo zły i leniwy!” Za
co spotyka go straszna kara: „Odbierzcie mu ten talent, a dajcie temu, który ma dziesięć talentów (...) A sługę
nieużytecznego wyrzućcie na zewnątrz w ciemności, tam gdzie płacz i zgrzytanie zębów”. Kara spotyka tego
człowieka za to, że zabrakło mu inicjatywy, za to, że był nieużyteczny, że nie tworzył.
Oto rąbek tajemnicy mechanizmu różnych antysemityzmów na przestrzeni wieków. Żydzi jako naród wybrany
bardzo dobrze rozumieją, że Bogu zależy na ludziach z inicjatywą. I za tę inicjatywę, za to, że gdziekolwiek się
znajdą, tam zawsze potrafią zarobić drugie pięć talentów – cierpią. Bóg bowiem widząc ich inicjatywę, zabiera
innym jeden niewykorzystany talent i oddaje go im. Wówczas ci, którym brak inicjatywy, żywią do Żydów
pretensje, że w rywalizacji z nimi zawsze przegrywają.
Inicjatywa narodu wybranego przejawia się głównie w wymiarze doczesnym, ekonomiczno-politycznym. Ten
rys, który tak łatwo można obserwować analizując hymn o dzielnej kobiecie, tzn. o kobiecie z inicjatywą,
z Księgi Przysłów, powinien być przejęty również przez chrześcijan. To jest wspólne dziedzictwo.
Niestety w wychowaniu chrześcijan zaniedbano wychowania do inicjatywy. Można to obserwować w Polsce
w chwili obecnej. Ludzi z inicjatywą jest bardzo niewielu. Smutne to stwierdzenie. Kościół w programie
wychowawczym zapomniał o jednym z istotnych elementów ewangelicznej postawy.
Należałoby całość Ewangelii odczytać z punktu widzenia wychowania człowieka z inicjatywą. Prawie każda
strona ujawniałaby inne wymiary tej cennej postawy, której od nas oczekuje Bóg zarówno w przemienianiu
oblicza ziemi, budowaniu braterskiej wspólnoty, jak i doskonaleniu coraz bliższego kontaktu z Nim samym.
Aż ciarki przechodzą, gdy człowiek sobie uświadomi, że sądzony będzie z inicjatywy, z wykorzystania
talentów otrzymanych od Boga, z sił, czasu, zdolności, które winny być w sposób twórczy wykorzystane dla
budowy Królestwa Bożego na ziemi. Iluż z nas może usłyszeć straszne słowa: „Sługo zły i leniwy!”, oraz
rozkaz skierowany do aniołów: „Tego sługę nieużytecznego wyrzućcie na zewnątrz w ciemności, tam będzie
płacz i zgrzytanie zębów”.
Polecane strony internetowe: https://youtu.be/U1EvVyuux_0?t=1s (wchodząc na https: wciśnij Ctrl)

TRZYDZIESTA TRZECIA NIEDZIELA ROKU LITURGICZNEGO (A)
- za dusze ś.p. Bogdana Żuchowskiego - int. córki Wioletty z rodziną.
- W intencji dziękczynno - błagalnej z okazji urodzin dla Moniki.
- za dusze ś.p. Joanny Boruckiej w 4-tą rocznicę śmierci - int. męża z rodziną.
- za dusze ś.p. zmarłych z rodziny Kuzajewskich, Pławskich, Witosów,
Kandalskich, Harjanów i Bortkiewiczów.
Wtorek, 21.11.2017 Godz. 9.30 - Intencja wolna.
Środa, 22.11.2017
Godz.19.00 - W int. dziękczynnej za ocalenie życia i powrót do zdrowia – int. rodziny.
Niedziela,19.11.2017 Godz. 9.30
Godz.11.00
Godz.19.00
Poniedziałek,20.11.17Godz. 9.30

Czwartek,23.11.2017 Godz. 9.30
Piątek, 24.11. 2017 Godz.15.00
Sobota, 25.11.2017 Godz. 9.30
Godz.10.00
Godz.19.00
Niedziela,26.11.2017
Godz. 9.30
Godz.11.00
Godz.19.00
Poniedziałek, 27.11. Godz. 9.30
Wtorek, 28.11.2017 Godz. 9.30

- Intencja wolna.
- Intencja wolna.
Koronka do Miłosierdzia Bożego.
- Intencja wolna.
- ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU. SPOWIEDŹ ŚW.
- za dusze ś.p. ojca Jozefa Czarneckiego i zmarłych z rodziny Garsztka,
Bielickich i Czarneckich - int. rodziny.
UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA.
- za dusze ś.p. rodziców Józefa i Józefy Padlikowskich - int. syna z rodziną.
- za dusze ś.p. Ewy Rożek - int. rodziny.
- za dusze ś.p. Roberta Brady - int. Pana Mieczysława.
- Intencja wolna.
- Intencja wolna.

Środa, 29.11.2017
Godz.19.00 - Intencja wolna.
Czwartek,30.11.2017 Godz. 9.30 - Intencja wolna.
Piątek, 1.12.2017

Godz.15.00 - PIERWSZY PIĄTEK miesiąca Grudnia.
- Intencja wolna.
KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO.
Godz.18.00 - SPOWIEDŹ ŚWIĘTA z okazji Pierwszego Piątku miesiąca.
Godz.19.00 - Intencja wolna.
Sobota, 2. 12. 2017 Godz. 9.30 - Intencja wolna.
Godz.10.00 ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU. SPOWIEDŹ ŚW.
Godz.19.00 - za dusze ś.p. Jana Wrona - int. szwagra Mieczysława.
Niedziela, 3.12.2017
PIERWSZA NIEDZIELA ADWENTU.
Rok B.
OGŁOSZENIA PARAFIALNE:
CHRZEST ŚW.: W naszej parafii w Bedford Sakrament Chrztu Świętego otrzymał:
ALLAN MICHAŁ ANTCZAK - GAŁĘZEWSKI w sobotę 18 listopada 2017 r.
Nowo ochrzczonemu dziecku i jego rodzicom życzymy błogosławieństwa i opieki Bożej.
1. Dzisiaj po Mszy św wieczornej (godz.19.00) KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI - Trzecia Konferencja.
2. Przez cały miesiąc Listopad będę przyjmował zgłoszenia kandydatów do Sakramentu Bierzmowania
w przyszłym 2018 roku. Są do pobrania formularze zgłoszeniowe.
3. Przygotowanie dzieci do Pierwszej Komunii św. w Bedford odbywa się w każdą niedzielę na Mszy św
o godz.11.00. Przygotowuje się w tym roku 94 dzieci. Dzisiaj i w przyszłą niedzielę po Mszy świętej
(godz.11.00) odbędzie się pobieranie miar do strojów komunijnych dla dzieci w salce nad zakrystią.
4. Od dzisiejszej niedzieli są już do nabycia kartki świąteczne na Boże Narodzenie 10 kartek wraz z
kopertami i opłatkami w cenie Ł 2.50.
5. Są również do nabycia kalendarze ścienne na 2018 rok w cenie Ł1.50 oraz w cenie Ł2.00 i Ł 2.50.
6. Od następnej niedzieli będą również do nabycia Opłatki (poświęcone) na stół wigilijny – za wolne datki.
7. Po Mszy świętej są do nabycia: „Gość Niedzielny” i „Mały Gość Niedzielny” w cenie Ł1.50 oraz
„Tak Rodzinie” i „Anioł Stróż” w cenie Ł2.
8. Dzisiaj w niedzielę 19 listopada na Mszy świętej wieczornej (godz.19.00) będę przekazywał
zaświadczenia i krzyże dla osób, które przyjęły Sakrament Bierzmowania z rąk Ks Biskupa Peter Doyle.
9. W związku ze zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia odbędzie się tradycyjna KOLĘDA
PARAFIALNA, czyli wizyty duszpasterskie w domach Parafian. Są już do pobrania formularze
zgłoszeniowe na Kolędę. W pierwszym rzędzie będę odwiedzał te osoby – rodziny, które zgłoszą się
na Kolędę, a w drugiej kolejności będę odwiedzał te osoby – rodziny, które nie wypełniły tych
formularzy zgłoszeniowych na Kolędę.

10. Od pierwszej niedzieli Adwentu będą do nabycia świece z Caritasu.
Zebrane ofiary będą przeznaczone na cele charytatywne.
POGRZEB: W piątek 10 listopada 2017 r. w Nursing Home w Norfolk zmarla ś.p. MARIA KRYSTYNA
BORTKIEWICZ. Msza św. żałobna i Pogrzeb odbędzie się w naszym kościele w Bedford
w czwartek 14 grudnia o godz. 10.45 a następnie odprowadzenie do Bedford Crematorium.
WIECZNY ODPOCZYNEK RACZ JEJ DAC PANIE…
11. 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.
12. 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.
13. Są także formularze do zamawiania Intencji mszalnych.
14. Obecnie do naszej parafii w Bedford jest zapisanych 3875 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=jCpPxa36Ltg

