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III Niedziela Zwykła      –   24 stycznia 2021 

 
WPROWADZENIE : Przemija postać tego świata i przeminie na zawsze. Niebo i ziemia 
przeminą, jedynie słowa Pana nie przeminą. Możemy żyć światem, używać go, albo trwać w 
Słowie Bożym, które trwa na wieki. Nie można służyć Bogu i światu. Mamy przykazane 
przemieniać się w myśleniu, abyśmy umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe 
Panu i doskonałe. Mamy szukać najpierw Królestwa Bożego i jego sprawiedliwości, a reszta 
będzie nam dodana. Czas jest krótki i wkrótce wszystko przeminie, ale kto czyni wolę Bożą, ten 
trwa na wieki. 
 
REFREN : Naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami 
 
Niedziela                - III Niedziela Zwykła  
Godz.09.30             - O bł.Boże i opiekę Matki Najświętszej dla Soni w 5 rocznicę urodzin 
Godz.11.15        - O zdrowie i siły oraz bł.Boże dla dziadków Ireny i Andrzeja oraz Marii i 
Czesława z okazji ich święta 
Godz.15.30            - O zdrowie i bł.Boże dla Pauliny z okazji 18 urodzin 
Poniedziałek           - Święto Nawrócenia Św.Pawła Apostoła 
                               - Śp.Maria Włodarczyk – intencja Zofii Gabańskiej 
Wtorek                    - Wspomnienie Św.Tymoteusza i Tytusa  
                                -  
Środa                       - Wspomnienie bł.Jerzego Matulewicza, biskupa 
Godz.19.00             - Śp.Ignacy Brodziński – intencja Koła Emerytów 
Czwartek                 -  Wspomnienie Św.Tomasza z Akwinu 
                                -  
Piątek                      - Wspomnienie Św.Anieli Merici, dziewicy 
                                -  
Sobota                    - Wspomnienie bł.Bronisława Markiewicza     
Godz.12.00             -  
Niedziela IV  Niedziela Zwykła  
Godz.09.30             - Śp.Zbigniew Hawrot, jego rodzice i bracia          
Godz.11.15             - O zdrowie i bł.Boże dla Józefa Jopka  
Godz.15.30             - Śp.Bolesław Pabiasz w rocznicę śmierci         
 
Biuletyn” sponsorowany przez: MCNULTY – usługi pogrzebowe, całodobowo, 25 New North 
Parade, Huddersfield, tel. (01484) 426278   
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WIADOMOŚĆ OD KS. BISKUPA MARCUSA - This announcement made this evening by the 
Prime Minister has confirmed that England will once again enter a ‘National Lockdown’ as of 
midnight tonight. Whilst revised guidance will continue to filter through in the coming days, the 
‘National Lockdown: Stay at Home’ Government Guidance, 4 January 2021 
(https://www.gov.uk/guidance/national-lockdown-stay-at-home#places-of-worship) confirms that 
people may still leave their homes to participate in communal worship, private prayer and other 
religious services. Whilst we wait revised detailed guidance on the safe use of places of worship 
it would be appropriate to continue to use the tier restriction table which I distributed to you last 
week and is re-issued as attached. Under the new restrictions, all churches in the Diocese 
would now fall into Tier 4: Stay at Home. Further guidance will be issued as soon as we have 
clarification. It is important that during this time all places of worship continue to provide hand 
sanitiser at points of access and egress, there should be stewarding and managed social 
distancing within the church premises and that full cleaning should be done immediately after 
the church has been in use. The time that people are in the church should be minimised (so the 
use of liturgical choices should reflect this, including a brief homily, the omission of the General 
Intercessions and any other permitted mitigations). The church must be well ventilated, even 
during the liturgical celebrations. There should be no congregational singing as part of the 
liturgical celebrations and if a choir or cantors sing, the choice of music should be such that the 
liturgy is not unduly prolonged. Please note too, that the clinically extremely vulnerable are 
advised to begin shielding again during the third national lockdown. The Prime Minister has 
stated that those affected by the shielding guidance will receive letters shortly. People who are 
clinically vulnerable and who were previously told to shield should therefore stay at home.  
With every blessing, I remain 
Yours fraternally in the Lord 
 
 + Marcus 
 
 
 
WAŻNE : OBOWIĄZEK REJESTRACJI ONLINE NA KAŻDĄ MSZĘ ŚWIĘTĄ W NASZYM 
KOŚCIELE. 
 
. W czasie  kolejnego lockdownu nasze kościoły pozostają otwarte dla wiernych. W dalszym 
ciągu możemy uczestniczyć w Eucharystii w niedzielę i w tygodniu. Harmonogram nabożeństw 
znajduje się na naszej stronie internetowej. 
  
Przypominamy o przestrzeganiu zasad sanitarnych podczas przebywania w kościele. 
Niestosowanie się do tych reguł może spowodować ponowne zamknięcie kościoła. 
1. Wchodząc i wychodząc z kościoła pamiętajmy o zachowaniu odstępu. 
2. Wchodząc do kościoła dezynfekujemy ręce. 
3. Twarz zakrywamy obowiązkowo maseczką. Z tego obowiązku zwolnione są dzieci do 11 roku 
życia oraz osoby, które są zwolnione z tego obowiązku ze względów medycznych. 
4. Dzieci podczas Eucharystii przebywają razem z rodzicami w ławce bez przemieszczania się. 
5. Rodziny siadają razem w wyznaczonych do tego miejscach. 
6. Komunię Świętą przyjmujemy w ciszy, na stojąco i na rękę. Przed przyjęciem uklęknijmy, 
powstańmy i przed kapłanem przyjmijmy Eucharystię.  
7. Nie wolno nam gromadzić się przed i po Mszy św. w grupach, ale po wspólnej modlitwie 
należy bezzwłocznie udać się do swoich domów.  
 
  
Dziękujemy wszystkim za wyrozumiałość i pomoc! Dziękujemy wolontariuszom. 
  

https://www.gov.uk/guidance/national-lockdown-stay-at-home#places-of-worship)
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Nadal ważna pozostaje dyspensa od uczestnictwa we Mszy św. w niedziele i święta nakazane. 
Jednocześnie zachęcamy, aby trwać na wspólnotowej modlitwie oraz w miarę możliwości 
uczestniczyć we Mszy Świętej w tygodniu. 
 
Więcej informacji odnośnie zasad sanitarnych w czasie pandemii można znaleźć tutaj: 
https://www.cbcew.org.uk/.../guidance-collective-worship/ 
 
Z KARTY ŻAŁOBNEJ zmarł nasz długoletni parafian Alfred Kamiński. Msza Święta 
pogrzebowa odbędzie się 2 lutego o godz.11.45 w naszym kościele a póżniej nabożeństwo na 
cmentarzu Lockwood. Rodzinie zmarłego składamy wyrazy współczucia. Wieczny odpoczynek 
racz mu dać Panie, a światłość wiekuista niechaj mu świeci. Niech odpoczywa w pokoju 
wiecznym. Amen. 
 
Z KARTY ŻAŁOBNEJ zmarł pan Lesław Latawiec. Msza Święta pogrzebowa  odbędzie się 12 
lutego o godz.10.00 w naszyym kościele a póżniej nabożeństwo w Parkwood Crematorium 
Elland. Rodzinie zmarłego składamy wyrazy współczucia. Wieczny odpoczynek racz mu dać 
Panie a światłość wiekuista niechaj mu świeci. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. 
Amen. 
 
WIZYTA DUSZPASTERSKA TZW.KOLĘDA. ze względu na pandemię koronawirusa w tym 
roku się nie odbędzie w tradycyjnej formie. 
 
„ ROK ŚWIĘTEGO JÓZEFA ” ogłoszony przez papieża Franciszka  8 grudnia 2020 r. Papież 
ogłosił ten rok z okazji 150. rocznicy ustanowienia Opiekuna Jezusa Patronem Kościoła 
powszechnego, który zakończy się 8 grudnia 2021 r. W liście apostolskim „Patris corde”, 
opublikowany z tej okazji, papież Franciszek określił św. Józefa m.in. tytułami „ukochany ojciec; 
ojciec czułości, w posłuszeństwie i w gościnności; ojciec twórczej odwagi”, nawiązując do 
dekretu bł. Piusa IX ogłaszającego św. Józefa patronem Kościoła powszechnego. Przy tej 
okazji papież Franciszek ujawnił swoje osobiste nabożeństwo ku czci Oblubieńca NMP, 
podkreślając, że od ponad czterdziestu lat, codziennie odmawia modlitwę do św. Józefa. 
Publikacji listu apostolskiego „Patris corde” towarzyszy Dekret Penitencjarii Apostolskiej łączący 
„Rok św. Józefa” ogłoszony przez Papieża z darem specjalnych odpustów. Szczególne 
wskazania dotyczą dni tradycyjnie poświęconych pamięci Oblubieńca Maryi, takich jak 19 
marca i 1 maja, oraz osób chorych i starszych „w aktualnym kontekście zagrożenia zdrowia”. 
 
NIEDZIELA SŁOWA BOŻEGO - Papież Franciszek postanowił, że 3. Niedziela Zwykła roku 
liturgicznego będzie obchodzona w całym Kościele jako Niedziela Słowa Bożego. W 2021 r. 
Niedzielę Słowa Bożego będziemy przeżywać 24 stycznia. Niedziela Słowa Bożego została 
ustanowiona 30 września 2019 r. Listem apostolskim w formie motu proprio papieża Franciszka 
„Aperuit illis” i wyznaczona na 3. Niedzielę okresu zwykłego w ciągu roku (pierwsza Niedziela 
Słowa Bożego była obchodzona 26 stycznia 2020 r.). Ojciec Święty pragnął, aby ten dzień był 
poświęcony celebracji, refleksji oraz rozszerzaniu słowa Bożego. 17 grudnia 2020 r. 
Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów wydała notę zawierającą wskazania 
dotyczące sposobu celebracji Niedzieli Słowa Bożego. Dokument podpisany przez kard. 
Roberta Saraha ma przyczynić się do obudzenia świadomości znaczenia Pisma Świętego w 
życiu wierzących, a szczególnie w liturgii, która włącza w żywy i stały dialog z Bogiem. „Poprzez 
teksty biblijne odczytywane podczas liturgii, to sam Bóg mówi do swojego ludu i sam Chrystus 
głosi swoją Ewangelię” – czytamy w nocie. Dokument wskazuje na obrzędy, które są 
szczególnie dostosowane do Niedzieli Słowa Bożego. Chodzi o procesję z wnoszeniem księgi 
Ewangeliarza, a przynajmniej jego złożenie na ołtarzu. Mowa jest także o tym, że teksty biblijne 
umieszczone przez Kościół w Lekcjonarzu nie powinny być zastępowane i opuszczane oraz że 
należy stosować zatwierdzone wersje Biblii. Zaleca się także śpiew psalmu responsoryjnego. 
Wszyscy uprawnieni do głoszenia słowa Bożego są proszeni, aby podczas homilii wyjaśniali 
znaczenie tekstów Pisma Świętego i czynili je dostępnymi dla swojej wspólnoty. Wskazuje się 
również na potrzebę odpowiedniego przygotowania osób, które proklamują słowo Boże: 

https://www.cbcew.org.uk/.../guidance-collective-worship/
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kapłanów, diakonów oraz lektorów. Mowa jest o przygotowaniu wewnętrznym i zewnętrznym, o 
zażyłości z czytanym tekstem oraz o potrzebnej praktyce w sposobie jego przekazywania. 
Dokument zwraca uwagę na znaczenie ciszy podczas celebracji liturgicznej jako czasu na 
wewnętrzne przyswojenie sobie słowa Bożego. Z miejsca przeznaczonego na proklamację 
czytań liturgicznych można wygłaszać homilię oraz intencje modlitwy wiernych, ale mniej 
właściwe jest czytanie komentarzy, ogłoszeń oraz prowadzenie śpiewu. Należy także dbać o 
zachowanie i dobre użycie ksiąg, które zawierają fragmenty Pisma Świętego. Nie powinno się 
zamiast nich używać kartek, fotokopii lub notatek z tekstami. Kongregacja Kultu Bożego i 
Dyscypliny Sakramentów zachęca również, aby w okolicach Niedzieli Słowa Bożego 
zorganizować spotkania formacyjne nt. słowa Bożego wykorzystywanego w ramach czytań 
mszalnych podczas poszczególnych okresów roku liturgicznego, cyklów niedzielnych i 
powszednich. (tn) 
 
KOPERTKI GIFT AID są do odebrania w przedsionku kościoła 
 
TACA £:220.65 oraz GIFT AID £153.00 .Dziękujemy za złożone ofiary. 
 
OKAZJA DO SPOWIEDZI ŚWIĘTEJ – pól godziny przed każdą Mszą Świętą, która odprawiana 
jest w tygodniu. 
 
OPŁATA ZA PARKING  proszę śledzić tablice informacyjne o potrzebie uiszczenia opłaty za 
parking. 
 
INTENCJA APOSTOLSTWA MODLITWY NA STYCZEŃ : Intencja ewangelizacyjna -
Braterstwo ludzkie -  Aby Pan dał nam łaskę, byśmy żyli w pełnym braterstwie z braćmi i 
siostrami z innych religii, modląc się za siebie wzajemnie, z otwartością na wszystkich. 
 
Trwa Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan.  
 
Otwarta jest już książka Intencji Mszalnych na rok 2021. 
 
Zamawianie Intencji Mszalnych - Katechizm Kościoła Katolickiego w punkcie 1367 uczy: 
„Ofiara Chrystusa i ofiara Eucharystii są jedną ofiarą. Jedna i ta sama jest bowiem Hostia, ten 
sam ofiarujący – obecnie przez posługę kapłanów – który wówczas ofiarował siebie na krzyżu, a 
tylko sposób ofiarowania jest inny. Zamawiając Mszę świętą za bliskie nam osoby, ofiarujemy 
im najlepszy prezent – duchowy dar, którym jest postawienie tej osoby w strumieniu łaski. 
 
RATUNEK DLA KAŻDEJ RODZINY W NIEPOKALANYM SERCU MARYI – 
DOM NAZARETAŃSKI  25 grudnia do 2 lutego. 
1.Psalm 51 
2.Jeden dziesiatek Różanca Świętego ( Ukoronowanie NMP na Królowa nieba i ziemi) 
3.Psalm 121 
4.Dodatkowo : Adoracja Najświętszego Sakramentu w każdy czwartek ( Dzień ustanowienia 
Eucharystii) 
                        Adoracja Krzyża Świętego w każdy piatek 
                                                                                                          
 
ZOSTAŁA przywrócona możliwość udziału wiernych we Mszach Świętych. Przypominamy o 
obowiązku ZASŁANIANIA TWARZY  (MASKA, PRZYŁBICA,SZAL) w naszym kościele. 
Proszę o zabieranie masek ze sobą do kościoła oraz przestrzeganie tego przepisu podczas 
sprawowanej liturgii. W jednej ławce  razem mogą siedzieć tylko osoby mieszkające pod jednym 
dachem – w innym przypadku należy zachować dystans, a w systemie rejestracji zarejestrować 
się osobno. Nasze miasto znajduje się w strefie 3 zagrożenia epidemiologicznego (Tier 3). Nie 
wolno nam gromadzić się przed i po Mszy św. w grupach, ale po wspólnej modlitwie należy 
bezzwłocznie udać się do swoich domów. 
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WAŻNE : Zanim przyjdziesz na MSZĘ ŚWIĘTĄ : 
Objawami choroby COVID-19 wywoływanej przez koronawirusa (SARS-CoV-19) mogą być: 
duszność, stan podgorączkowy, objawy przeziębieniowe, gorączka, kaszel, duszności i kłopoty 
z oddychaniem, bóle mięśni i ogólne zmęczenie. 
Jeśli masz takie objawy, prosimy o pozostanie w domu. 
 
WAŻNE  : Aby zarezerwować udział we Mszy Świętej  w naszym kościele online :  
Wybierz ilość osób (tylko dla rodzin), datę i godzinę, wypełnij swoje dane kontaktowe, zapoznaj 
się i zaakceptuj naszą „politykę prywatności” i wciśnij przycisk „Zarezerwuj” 
Maksymalna ilość osób w kościele podczas Mszy Świętej to 50. 
 
 
Jeżeli data wyświetla się na czerwono, oznacza to że maksymalna ilość osób w danym dniu 
została już zarezerwowana. Można też zarezerwować udział we Mszy Świętej telefonicznie lub 
wysyłając sms na numery telefonów podanych  w nagłówku biuletynu. Pierwszeństwo udziału w 
Mszach Świętych ze zrozumiałych względów mają wolontariusze oraz osoby, które zamówiły 
intencje mszalne.                                                                                                                     – 
Przy wejściu do kościoła będą stać wolontariusze, którzy pomogą we wszystkim. 
– Wchodząc do kościoła należy zdezynfekować dłonie dostępnym tam żelem lub płynem. 
– Zajmujemy miejsca w kościele według wskazań wolontariuszy tak, aby zachować dystans 1 
metra plus do innych osób. Osoby mieszkające razem nie muszą zachowywać dystansu do 
siebie. 
– W naszym kościele obowiązuje ruch jednokierunkowy . 
– Nie ma na razie śpiewu w czasie Mszy. 
– W prezbiterium przebywa tylko ksiądz. 
– Podchodzenie do Komunii świętej będzie jednokierunkowe. Komunia Święta ze względu na 
pandemię będzie udzielana podczas Mszy św. na rękę Osoby, które nie mogą zaakceptować tej  
zasady, a chcą przystąpić do komunii św., prosimy o przystąpienie do Komunii Św. na końcu 
W czasie udzielania Komunii poszczególnym osobom nie będzie dialogu pomiędzy nimi a 
księdzem („Ciało Chrystusa”, „Amen W obecnym czasie ze względu na podane zasady 
potrzebne będzie skupienie na tym, co najważniejsze oraz cierpliwość i zrozumienie. 
Pamiętajmy, że jest to okres przejściowy i miejmy nadzieję, że zakończy się jak najszybciej. 
Niech nasza wiara prowadzi nas na spotkanie z Bogiem w Eucharystii. Dialog ten będzie miał 
miejsce przed udzielaniem Komunii i będzie odmówiony wspólnie. 
. 
- We Mszach Świętych niedzielnych mogą uczestniczyć ze względu na wprowadzone 
ograniczenia i wymogi tylko osoby,które uprzednio dokonają rezerwacji na naszej stronie 
internetowej, telefonicznie lub poprzez sms. 
 
- Osoby, które zarezerwują sobie obecność na Mszach Świętych niedzielnych prosimy o 
przybycie wcześniej, by na czas zająć swoje miejsce w kościele (procedury bezpieczeństwa 
przy wejściu do kościoła). 
 
 
 
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.   
 
- 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 



POLISH BENEVOLENT FUND. A REGISTERED CHARITY NO 1119423 

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. 
 
 
CZYTANIA NA III  NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ 
 
Czytanie z Księgi Jonasza (Jon 3,1-5.10) 
Pan przemówił do Jonasza po raz drugi tymi słowami: „Wstań, idź do Niniwy, wielkiego miasta, i 
głoś jej upomnienie, które Ja ci zlecam”. Jonasz wstał i poszedł do Niniwy, jak Pan powiedział. 
Niniwa była miastem bardzo rozległym - na trzy dni drogi. Począł więc Jonasz iść przez miasto 
jeden dzień drogi i wołał, i głosił: „Jeszcze czterdzieści dni, a Niniwa zostanie zburzona”. I 
uwierzyli mieszkańcy Niniwy Bogu, ogłosili post i oblekli się w wory od największego do 
najmniejszego. Zobaczył Bóg czyny ich, że odwrócili się od swojego złego postępowania. I 
ulitował się Bóg nad niedolą, którą postanowił na nich sprowadzić, i nie zesłał jej.Oto Słowo 
Boże. 
 
(Ps 25,4-5.6-7bc.8-9) 
REFREN: Naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami 
 
Daj mi poznać Twoje drogi, Panie, 
naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami. 
Prowadź mnie w prawdzie według Twych pouczeń, 
Boże i Zbawco, w Tobie mam nadzieję. 
 
Wspomnij na swoje miłosierdzie, Panie, 
na swoją miłość, która trwa od wieków. 
Pamiętaj o mnie w swoim miłosierdziu 
ze względu na dobroć Twą, Panie. 
 
Dobry jest Pan i prawy, 
dlatego wskazuje drogę grzesznikom. 
Pomaga pokornym czynić dobrze, 
uczy pokornych dróg swoich. 
 
Czytanie z Pierwszego Listu Św.Pawła Apostoła do Koryntian (1 Kor 7,29-31) 
Mówię wam, bracia, czas jest krótki. Trzeba więc, aby ci, co mają żony, tak żyli, jakby byli 
nieżonaci, a ci, co płaczą, tak jakby nie płakali, ci zaś, co się radują, tak jakby się nie radowali; 
ci, co nabywają, jak gdyby nie posiadali; ci, co używają tego świata, tak jakby z niego nie 
korzystali. Przemija bowiem postać tego świata.Oto Slowo Boże. 
 
Aklamacja (Mk 1,15): Alleluja,Alleluja,Alleluja 
Bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. 
Alleluja,Alleluja,Alleluja 
 
Słowa Ewangelii według Św.Marka (Mk 1,14-20) 
Gdy Jan został uwięziony, przyszedł Jezus do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: „Czas się 
wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. Przechodząc 
obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w 
jezioro; byli bowiem rybakami. Jezus rzekł do nich: „Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się 
staniecie rybakami ludzi”. I natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim. Idąc nieco dalej, ujrzał 
Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana, którzy też byli w łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich 
powołał, a oni zostawili ojca swego, Zebedeusza, razem z najemnikami w łodzi i poszli za 
Nim.Oto Słowo Pańskie 
 


