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VII Niedziela Wielkanocy    –   24  maja  2020 

 
WPROWADZENIE : Papież św. Jan XXIII przed laty powiedział: „Życie jest trochę jak morska 
podróż. Wyjeżdżamy, żegnając się i płacząc z powodu oddalenia od osób nam drogich, ale oto, 
kiedy przybijamy do drugiego brzegu, są inne osoby, które stoją już w porcie i na nas czekają”. 
Rzeczywistość odejścia kogoś bliskiego jest niewątpliwie bardzo smutna. Uczniowie Jezusa 
również byli oszołomieni i zasmuceni, dowiedziawszy się, że utracą swojego Mistrza. On jednak 
pocieszał ich, mówiąc, że nawet i to wyjdzie im na dobre, ponieważ, gdy On odejdzie, przyjdzie 
Duch Święty, Pocieszyciel. Duch Święty przekona ludzi o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. 
Duch Święty przekonuje nas zarówno o naszym grzechu, jak i o naszym Zbawicielu. Często 
przyzywajmy Ducha Świętego i prośmy Go o Jego dary. Nawet gdybyśmy teraz wielu spraw nie 
rozumieli, nie potrafili dociec ich istoty, On kiedyś sprawi, że te ciemności staną się jasnością. 
Duchu Święty, przyjdź i pozostań z nami! 
 
REFREN : W krainie życia ujrzę dobroć Boga 
 
Niedziela  - VII  Niedziela Wielkanocna  
                              - Śp.Józefa Kowalczyk  i zmarli z rodziny  
                              - Śp.Antoni Owczarek ( godz.11.15 online) 
                              - Śp.Za parafian 
Poniedziałek    -  Wspomnienie Świętego  Bedy Czcigodnego 
                              - Śp.Stanisława Widurska – int.pani Zofii Gabańskiej (godz.15.00 online) 
Wtorek  - Wspomnienie Św.Filipa Nereusza, prezbitera 
                             .- Śp.Anna,Mieczysław i Józef Semp i zmarli z rodziny ( godz.15.00 online) 
Środa  - Wspomnienie Św.Augustyna z Canterbury 
                              - Śp.Stanisław Pilch ( godz.15.00 online) 
Czwartek  - Czwartek siódmego tygodnia okresu Wielkanocnego 
                               - Za parafian ( godz.15.00 online) 
Piątek  - Wspomnienie Św.Urszuli Ledóchowskiej, dziewicy 
                               - O potrzebne łaski i bł.Boże dla dzieci i wnuków ( godz.15.00 online) 
Sobota  - Wspomnienie Św.Jana Sarkandra oraz Męczenników z Yorkshire 
                               - Śp.Adolf Wacławik ( godz.15.00 online) 
Niedziela               - Uroczystość Zesłania Ducha Świętego  
                               - O pokój duszy w żywocie wiecznym dla rodziców  Bronisławy i 
Mieczysława i brata  Ryszarda 

                       - Śp.z rodzin Witkowskich i Jarzembowskich ( godz.11.15 online) 
                               - Śp.Władysław Borek 
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MSZE ŚWIĘTE SA ODPRAWIANE KAŻDEGO DNIA W TYGODNIU  O GODZ.15.00 A 
PÓŻNIEJ  NABOŻEŃSTWO MAJOWE NATOMIAST W NIEDZIELE  O GODZ.11.15 W 
WYŻEJ WYMIENIONYCH INTENCJACH  BEZ UDZIAŁU WIERNYCH  
 
Biuletyn” sponsorowany przez: MCNULTY – usługi pogrzebowe, całodobowo, 25 New North 
Parade, Huddersfield, tel. (01484) 426278   
 
 
- OFIARY NA POTRZEBY KOŚCIOŁA złożyli : pp.Zofia i Edward Pabiasz £60,p.Zofia 
Gabańska £50, pp.H.H.Jarzembowscy £60 (Gift Aid), p.Alicja Zalewska £100 (Gift Aid) 
Serdecznie dziękuję za złożone ofiary. 
 
- WIRTUALNA TACA – dotychczas 57 darczyńców złożyło ofiarę £1179 .Bóg zapłać.( na dzień 
23 maja 2020) 
 
BÓG ZAPŁAĆ ZA WSZYSTKIE DOTYCHCZASOWE  WPŁATY NA POTRZEBY NASZEGO 
KOŚCIOŁA. TO DZIĘKI WASZEJ HOJNOŚCI  JESTEŚMY SPOKOJNIEJSI O PRZYSZŁOŚĆ 
NASZEJ ŚWIĄTYNI. NIESTETY BEZ WASZEGO WSPARCIA i ZAANGAŻOWANIA TA 
ŚWIĄTYNIA BY NIE PRZETRWAŁA.   
 
- DLA RODZICÓW DZIECI PIERWSZOKOMUNIJNYCH: Zdaję sobie sprawę, że jesteście 
zatroskani  o uroczystość I Komunii Świętej Waszych dzieci. Jest to również i moja troska jako 
Waszego duszpasterza. Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej zorganizujemy, jeśli zostaną 
zniesione przepisy państwowe i kościelne w tym względzie . Rodzice dzieci, którzy  planowali 
Komunię świętą zorganizować w Polsce mogą do nas dołączyć. Nikogo nie pozostawimy bez 
opieki. Proszę też pomóc dzieciom z przygotowaniem do pierwszej spowiedzi świętej. Niech 
dobry Bóg da nam dużo sił, abyśmy przetrwali ten trudny czas.  
 
- WAŻNE – POMOC DLA PARAFII -  Zachęcamy  wszystkich parafian, aby w tym trudnym 
czasie, w miarę swoich możliwości aktywnie i regularnie  wspierali finansowo naszą parafię, 
abyśmy mogli zachować płynność finansową.Ofiary można składać przelewem lub czekiem na 
PCM HUDDERSFIELD, LLOYDS BANK,  sort code 30-94-57 nr konta 00619953 z dopiskiem 
TACA lub GIFT AID .Czeki prosimy wypisywać na PCM HUDDERSFIELD i zaadresować na : 
Polish RC Church, 88 Fitzwilliam Street, Huddersfield HD1 5BB, United Kongdom. Wasze 
ofiary są jedynym źródłem utrzymania naszego kościoła. 

Aby złożyć dowolną ofiarę, proszę kliknij ten link: 
http://www.polska-parafia-huddersfield.net/wesprzyj-parafie/ 

                                                               
- Trwają  NABOŻEŃSTWA MAJOWE. Zachęcam wszystkich parafian do uczestnictwa w 
nabożeństwach  na żywo z naszego kościoła o godz.15.00 od poniedziałku do soboty po Mszy 
Świętej. W niedziele po Mszy Świętej o godz.11.15. 
 
List od Instytutu Polskiej Akcji Katolickiej : Czcigodni Księża, Drodzy Członkowie IPAK-u, 
 
 Jak prawdopodobnie już wiecie, w UK planowane jest otwarcie miejscu kultu religijnego 4 lipca, 
wyłącznie w celu modlitwy indywidualnej. Wielu z nas tęskni za Eucharystią. Wielu z nas 
pragnie przystąpić do sakramentu spowiedzi. Zamknięcie kościołów na Eucharystię w 
obecności wiernych powoduje, że niektórzy nie mogą pożegnać zmarłych bliskich w sposób 
zgodny z tradycją i głosem serca, co tylko pogłębia odczuwany przez nich ból. Są też tacy, 
którzy chcieliby ochrzcić dziecko. Inny chcieliby wziąć ślub. To wszystko w dniu dzisiejszym jest 
niemożliwe. Wielu z nas chciałoby zmian w tej kwestii, zadając sobie pytanie, dlaczego tak 
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surowe obostrzenia nie dotknęły innych miejsc i okoliczności. Wierzymy, że przy zachowaniu 
pewnych środków ostrożności i modyfikacji liturgicznych, można by udostępnić kościoły dla 
wiernych nie tylko na modlitwę indywidulaną, lecz również na Mszę św. z ludem. W tej sprawie 
IPAK zwrócił się o pomoc do Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Anglii i Walii, kard. 
Vincenta Nicholsa. Nasz list i odpowiedź Jego Eminencji można przeczytać na stronie 
internetowej IPAK-u. Poradzono nam zwrócenie się do Sekretarza Stanu w tej sprawie. Nie 
jesteśmy pewni, czy nasz głos będzie słyszalny w ministerstwie, które decyduje o sprawach 
związanych z miejscami kultu religijnego. Dlatego też Zarząd IPAK-u przygotował wzór listu do 
Sekretarza Stanu. Jeśli ktoś zgadza się treścią listu i zawartymi tam postulatami, może go 
wydrukować, podpisać i wysłać pocztą do Sekretarza Stanu. Z poważaniem, 
Zarząd IPAK-u 
 
/ your address ; adres nadawcy / 
 
/ date ; data / 
 
Rt Hon. Robert Jenrick, MP 
 
Secretary of State for Housing, Communities and Local Government 
 
Ministry of Housing, Communities and Local Government 
 
2 Marsham Street 
 
London 
 
SW1P 4 DF 
 
Dear Minister, 
 
I, the undersigned, request the immediate availability of the Eucharist and the Sacraments for 
the faithful of the Roman Catholic Church in the United Kingdom, with the following precautions 
introduced in our churches: The continuation of widespread streaming of Holy Mass and other 
services for the benefit of elderly, vulnerable and high-risk people; A decrease in the number of 
persons allowed inside the church during the Holy Mass implemented by the parishes through 
internal distancing, enforced by physical measures such as removal or inaccessibility of pews, 
or any other means recommended by the Church authorities; The controlled ingress and egress 
of the faithful to manage the flow before and after services; Consideration of the following 
liturgical alterations during the Holy Mass: limiting the Sanctuary as clergy-only area; 
suspension of the sign of peace, offertory processions, homily, bidding prayers; and re-
arrangement of the Holy Communion after the Holy Mass; The observation of silence, with 
responses made on behalf of the congregation by one person only. 
Clearly, the above alternative satisfies all conditions of health protection and I call upon you to 
implement such a system. 
 
Yours sincerely, 
 
/ name and signature; imię i nazwisko oraz podpis 
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CZYTANIA NA SIÓDMĄ  NIEDZIELĘ WIELKANOCY 
 
Czytanie z Dziejów Apostolskich 
 
Gdy Jezus został wzięty do nieba, apostołowie wrócili do Jeruzalem z góry zwanej Oliwną, która 
jest blisko Jeruzalem, w odległości drogi szabatowej. Przybywszy tam, weszli do sali na górze i 
przebywali w niej: Piotr i Jan, i Jakub, i Andrzej, Filip i Tomasz, Bartłomiej i Mateusz, Jakub, syn 
Alfeusza, i Szymon Gorliwy, i Juda, brat Jakuba. Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie 
razem z niewiastami, z Maryją, Matką Jezusa, i z braćmi Jego. Oto słowo Boże 
 
PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 27 (26), 1bcde. 4. 7-8a (R.: por. 13) 
 
Refren: W krainie życia ujrzę dobroć Boga. 
albo: Alleluja. 
 
Pan moim światłem i zbawieniem moim, * 
kogo miałbym się lękać? 
Pan obrońcą mego życia, * 
przed kim miałbym czuć trwogę? 
 
Refren. 
 
O jedno tylko Pana proszę i o to zabiegam, † 
żebym mógł zawsze przebywać w Jego domu * 
po wszystkie dni mego życia, 
abym kosztował słodyczy Pana, * 
stale się radował Jego świątynią. 
 
Refren. 
 
Usłysz, Panie, kiedy głośno wołam, * 
zmiłuj się nade mną i mnie wysłuchaj. 
O Tobie mówi serce moje: * 
«Szukaj Jego oblicza!» 
 
Refren. 
 
 
Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Piotra Apostoła 
 
Najdrożsi: 
Cieszcie się, im bardziej jesteście uczestnikami cierpień Chrystusowych, abyście się cieszyli i 
radowali przy objawieniu się Jego chwały. Błogosławieni jesteście, jeżeli złorzeczą wam z 
powodu imienia Chrystusa, albowiem Duch chwały, Boży Duch na was spoczywa. Nikt jednak z 
was niech nie cierpi jako zabójca albo złodziej, albo złoczyńca, albo jako niepowołany nadzorca 
obcych dóbr. Jeżeli zaś cierpi jako chrześcijanin, niech się nie wstydzi, ale niech wychwala 
Boga w tym imieniu. Oto słowo Boże 
 
. Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. 
 
Nie zostawię was sierotami, 
powrócę do was i rozraduje się serce wasze. 
 
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. 
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Słowa Ewangelii według Świętego Jana 
 
W czasie Ostatniej Wieczerzy Jezus, podniósłszy oczy ku niebu, rzekł: «Ojcze, nadeszła 
godzina. Otocz swego Syna chwałą, aby Syn Ciebie nią otoczył i aby mocą władzy udzielonej 
Mu przez Ciebie nad każdym człowiekiem dał życie wieczne wszystkim tym, których Mu dałeś. 
A to jest życie wieczne: aby znali Ja Ciebie otoczyłem chwałą na ziemi przez to, że wypełniłem 
dzieło, które Mi dałeś do wykonania. A teraz Ty, Ojcze, otocz Mnie u siebie tą chwałą, którą 
miałem u Ciebie wpierw, zanim świat powstał. Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz Tego, 
którego posłałeś, Jezusa Chrystusa. 
Objawiłem imię Twoje ludziom, których Mi dałeś ze świata. Twoimi byli i Ty Mi ich dałeś, a oni 
zachowali słowo Twoje. Teraz poznali, że wszystko, cokolwiek Mi dałeś, pochodzi od Ciebie. 
Słowa bowiem, które Mi powierzyłeś, im przekazałem, a oni je przyjęli i prawdziwie poznali, że 
od Ciebie wyszedłem, oraz uwierzyli, że Ty Mnie posłałeś. Ja za nimi proszę, nie proszę za 
światem, ale za tymi, których Mi dałeś, ponieważ są Twoimi. Wszystko bowiem moje jest Twoje, 
a Twoje jest moje, i w nich zostałem otoczony chwałą. Już nie jestem na świecie, ale oni są 
jeszcze na świecie, a Ja idę do Ciebie». Oto słowo Pańskie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
  


