
POLISH BENEVOLENT FUND. A REGISTERED CHARITY NO 1119423 

z 
   

 

Biuletyn 
 
Parafii Matki Boskiej Częstochowskiej 
Królowej Polski w Huddersfield 
 
Ks. Józef Wacławik 
88 Fitzwilliam Street, Huddersfield HD1 5BB 
Tel. 01484 420474    kom.07476931549 
www.polska-parafia-huddersfield.net 
huddersfield@pcmew.org  

 
II Niedziela Wielkanocy – Niedziela Miłosierdzia –  11 kwietnia  2021 

 
WPROWADZENIE : Każdy, kto sercem wierzy, że Jezus jest Mesjaszem, z Boga się narodził. A 
kto narodził się z Boga, zwycięża świat. Tak, kto wierzy, że Jezus jest Synem Bożym, zwycięża 
świat. Tak, kto wierzy, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, ma życie w imię Jego. Kościół 
jest żywy i zwycięski, gdy wierzący z wielką mocą świadczą o zmartwychwstaniu Mesjasza 
Jezusa. On żyje i posyła nas na żniwo swoje, jak Ojciec Go posłał. Kościół nie może mieć drzwi 
zamkniętych z obawy i bojaźni przed światem. Pan mówi do każdego z nas: Nie bądź bez wiary, 
lecz wierz. Wiara zwycięża świat, wiara czynna w miłości jest nie do pokonania. 
 
REFREN : Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny 
 
Niedziela II Niedziela Wielkanocy czyli Miłosierdzia Bożego 
Godz.09.30             - W intencji pomordowanych w Katyniu, Miednoje i Ostaszkowie 
Godz.11.15             - Śp.Rozalia i Mikolaj Kowal 
Godz.15.30             - O bł.Boże i dobre przygotowanie do I Spowiedzi i Komunii Świętej dla Zuzi 
Pawliszko-Najbar 
Poniedziałek           - Poniedziałek drugiego tygodnia Okresu Wielkanocnego 
                               Śp.Zdzisław Korolewski  
Wtorek                    - Wspomnienie Św.Marcina I, papieża i męczennika 
                                -  
Środa                    Środa drugiego tygodnia Okresu Wielkanocnego – Święto Chrztu Polski 
Godz.19.00             -  Śp.Stanisław Hebda w 22 rocznicę śmierci 
Czwartek                 - Czwartek drugiego tygodnia Okresu Wielkanocnego  
                                -  
Piątek                      -  Piątek drugiego tygodnia Okresu Wielkanocnego 
                                - Śp.Verinika Wąs w12 rocznicę śmierci – inencja córki z rodziną 
Sobota                    - Sobota drugiego tygodnia Okresu Wielkanocnego 
Godz.12.00             - O bł.Boże i dobre przygotowanie do I Spowiedzi i Komunii Świętej dla 
Kacpra Jeleniewskiego 
Niedziela                - III Niedziela Wielkanocy 
Godz.09.30             -Śp.Lesław Latawiec – intencja Koła Emerytów 
Godz.11.15             - Śp.Anna Sobańska 
Godz.15.30             - Śp.Katarzyna Szewczyk 
 
Biuletyn” sponsorowany przez: MCNULTY – usługi pogrzebowe, całodobowo, 25 New North 
Parade, Huddersfield, tel. (01484) 426278   
 
 
 

http://www.polska-parafia-huddersfield.net
mailto:huddersfield@pcmew.org
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Serdecznie dziękuję parafianom za świąteczne dary i ofiary, życzenia oraz wszelkie formy 
pamięci: „BÓG ZAPŁAĆ!” 
 
Serdecznie dziękuję panu Kazimierzowi Owczarek za poświęcenie i czas dla naszej parafii. 
 
Serdecznie dziękuję paniom Jadwidze Kawala i Magdalenie Seroka za przygotowanie pięknej 
dekoracji kwiatowej na Święta Wielkanocne. 
 
Serdecznie dziękuję pp.Roszkowskim za bezpłatne ufundowanie fartuchów jednorazowego 
użytku do naszego kościoła. 
 
Poświęcenie książeczek i różańców dla dzieci przygotowujących się do I Spowiedzi i Komunii 
Świętej odbędzie się w niedzielę 11 kwietnia. 
 
Serdeczne podziękowania  wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji w tym roku liturgii 
Triduum Paschalnego oraz oprawy Świąt Wielkanocnych: osobom, które przygotowały Boży 
Grób i wystrój świąteczny kościoła oraz  służbie liturgicznej na czele z panem Pawłem 
Czyszczoniem. 
 
Święto Miłosierdzia obchodzone jest w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, czyli II Niedzielę 
Wielkanocną, zwaną obecnie Niedzielą Miłosierdzia Bożego. Wpisał je do kalendarza 
liturgicznego najpierw Franciszek kard. Macharski dla archidiecezji krakowskiej (1985), a potem 
niektórzy biskupi polscy w swoich diecezjach. Na prośbę Episkopatu Polski Ojciec Święty Jan 
Paweł II w 1995 roku wprowadził to święto dla wszystkich diecezji w Polsce. W dniu kanonizacji 
Siostry Faustyny 30 kwietnia 2000 roku Papież ogłosił to święto dla całego Kościoła. 
 
Inspiracją  dla ustanowienia  tego święta  było pragnienie  Jezusa, które przekazała Siostra 
Faustyna. Pan Jezus powiedział do niej: Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była 
świętem Miłosierdzia (Dz. 299). Pragnę, aby święto Miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem 
dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są 
wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła  
miłosierdzia  Mojego. Która dusza  przystąpi do spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi zupełnego 
odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski 
(Dz. 699). W wielu objawieniach Pan Jezus określił nie tylko miejsce święta w kalendarzu 
liturgicznym Kościoła, ale także motyw i cel jego ustanowienia, sposób przygotowania i 
obchodzenia oraz wielkie obietnice. Największą z nich jest łaska „zupełnego odpuszczenia win i 
kar” związana z Komunią świętą przyjętą w tym dniu po dobrze odprawionej spowiedzi (bez 
przywiązania do najmniejszego grzechu), w duchu nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego, czyli 
w postawie ufności wobec Boga i czynnej miłości bliźniego. Jest to – jak tłumaczy ks. prof. 
Ignacy Różycki – łaska większa od odpustu zupełnego. Ten polega bowiem tylko na darowaniu 
kar doczesnych należnych za popełnione grzechy, ale nie jest nigdy odpuszczeniem samychże 
win. Najszczególniejsza łaska jest zasadniczo również większa niż łaski sześciu sakramentów z 
wyjątkiem sakramentu chrztu: albowiem odpuszczenie wszystkich win i kar jest tylko 
sakramentalną łaską chrztu świętego. W przytoczonych zaś obietnicach Chrystus związał 
odpuszczenie win i kar z Komunią świętą przyjętą w święto Miłosierdzia, czyli pod tym 
względem podniósł ją do rzędu „drugiego chrztu”. Przygotowaniem do tego święta ma być 
nowenna polegająca na odmawianiu przez 9 dni, poczynając od Wielkiego Piątku, Koronki do 
Miłosierdzia Bożego. Święto Miłosierdzia Mojego wyszło z wnętrzności [Moich] dla pociechy 
świata całego (Dz. 1517) – powiedział Pan Jezus do Siostry Faustyny. Święto Miłosierdzia ma 
najwyższą rangę pomiędzy wszystkimi formami kultu Miłosierdzia Bożego ze względu na 
wielkość obietnic i miejsce w liturgii Kościoła. Po raz pierwszy Pan Jezus mówił o pragnieniu 
ustanowienia tego święta w Płocku, gdy przekazywał swą wolę co do powstania obrazu: Ja 
pragnę – mówił w lutym 1931 roku do Siostry Faustyny – aby było Miłosierdzia święto. Chcę, 
aby ten obraz, który wymalujesz pędzlem, żeby był uroczyście poświęcony w pierwszą niedzielę 
po Wielkanocy, ta niedziela ma być świętem Miłosierdzia (Dz. 49). W następnych latach Pan 
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Jezus powracał do tej sprawy w kilkunastu objawieniach, w których  nie tylko  określił miejsce  
tego  święta w kalendarzu liturgicznym, ale także podał przyczynę jego ustanowienia, sposób 
przygotowania i obchodzenia oraz łaski do niego przywiązane. 
 
Wybór pierwszej niedzieli po Wielkanocy nie jest przypadkowy – na ten dzień przypada bowiem 
oktawa Zmartwychwstania Pańskiego, które wieńczy obchody Misterium Paschalnego 
Chrystusa. Ten okres w liturgii Kościoła wyraźniej niż pozostałe ukazuje tajemnicę miłosierdzia 
Bożego, która najpełniej została objawiona właśnie w męce, śmierci i zmartwychwstaniu 
Chrystusa. Ustanowienie święta Miłosierdzia Bożego w bezpośrednim sąsiedztwie  liturgii  męki  
i  zmartwychwstania  Chrystusa  podkreśla  źródło i motyw przeżywanych tajemnic wiary. Jest 
nim, oczywiście, miłosierdzie Boga. Inaczej mówiąc – nie byłoby dzieła odkupienia, gdyby nie 
było miłosierdzia Boga. Ten związek dostrzegła św. Siostra Faustyna, która w „Dzienniczku” 
napisała: Widzę, że złączone jest dzieło odkupienia z dziełem miłosierdzia, którego żąda Pan 
(Dz. 89). 
 
Jakie racje przemawiają za ustanowieniem nowego święta w kalendarzu liturgicznym Kościoła? 
Podaje je Pan Jezus, mówiąc: Dusze giną mimo Mojej gorzkiej męki. Daję im ostatnią deskę 
ratunku, to jest święto Miłosierdzia Mojego. Jeżeli nie uwielbią miłosierdzia Mojego, zginą na 
wieki (Dz. 965). Ostatnią deską  ratunku  jest  ucieczka  do  Miłosierdzia  Bożego.  By jednak z 
niej skorzystać, trzeba wiedzieć, że ona jest, trzeba poznać Boga w tajemnicy Jego miłosierdzia 
i zwrócić się do Niego z ufnością, a temu poznaniu sprzyja ustanowienie osobnego święta, bo 
ono zwraca szczególną uwagę na ten przymiot Boga. 
 
Przygotowaniem do tego święta jest nowenna,  polegająca na odmawianiu przez 9 dni, 
poczynając od Wielkiego Piątku, Koronki do Miłosierdzia Bożego. W tej nowennie – obiecał Pan 
Jezus – udzielę duszom wszelkich łask (Dz. 796). Rozpowszechniona jest także nowenna do 
Miłosierdzia Bożego zapisana w „Dzienniczku” św. Siostry Faustyny, w której każdego dnia 
przyprowadzamy do Boga inną  grupę dusz. Tę  nowennę można odmawiać z pobożności, ale 
nie można na niej poprzestać, ponieważ Pan Jezus pragnie, aby święto poprzedzała nowenna z 
Koronki do Miłosierdzia Bożego. 
 
W dniu święta (pierwsza  niedziela po  Wielkanocy) obraz  Miłosierdzia ma być uroczyście 
poświęcony i publicznie uczczony, a kapłani mają mówić kazania o miłosierdziu Bożym i budzić 
ufność w duszach. Wierni winni ten dzień przeżywać z czystym sercem, w duchu tego 
nabożeństwa, a więc w postawie ufności wobec Pana Boga i miłosierdzia względem bliźnich. 
Pierwsza niedziela po Wielkanocy jest świętem Miłosierdzia, ale musi być i czyn; i żądam czci 
dla Mojego miłosierdzia przez obchodzenie uroczyście tego święta i przez cześć tego obrazu 
(Dz. 742). 
 
Święto Miłosierdzia jest nie tylko dniem wielkiej czci Boga  w tajemnicy Jego miłosierdzia, ale 
także dniem ogromnej łaski, ponieważ Pan Jezus związał z nim wielkie obietnice. Największa 
dotyczy łaski zupełnego odpuszczenia win i kar: Która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii 
świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar (Dz. 699). Ta łaska – wyjaśnia ks. prof. I. 
Różycki – jest czymś znacznie większym niż odpust zupełny. Ten polega bowiem tylko na 
darowaniu kar doczesnych należnych za popełnione grzechy, ale nie jest nigdy odpuszczeniem 
samychże win. Najszczególniejsza łaska jest zasadniczo również większa niż łaski sześciu 
sakramentów z wyjątkiem sakramentu chrztu: albowiem odpuszczenie wszystkich win i kar jest 
tylko sakramentalną łaską chrztu świętego. W przytoczonych zaś obietnicach Chrystus związał  
odpuszczenie  win i kar  z Komunią świętą  przyjętą w święto Miłosierdzia, czyli pod tym 
względem podniósł ją do rzędu „drugiego chrztu”. Jest oczywiste, że Komunia święta przyjęta w 
święto Miłosierdzia musi być nie tylko godna, ale także spełniać podstawowe wymagania 
nabożeństwa do Miłosierdzia, by dawała całkowite darowanie win i kar. Trzeba tutaj wyjaśnić, 
że spowiedź nie musi być odprawiana w dniu święta Miłosierdzia, można to uczynić wcześniej; 
ważne jest, aby dusza była czysta, bez przywiązania  do jakiegokolwiek  grzechu. Nie można 
też pominąć troski o przeżywanie tego święta w duchu nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego, 
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czyli w duchu ufności wobec Boga i miłosierdzia względem bliźnich. Dopiero taka postawa 
pozwala oczekiwać spełnienia obietnic Chrystusowych związanych z tą formą kultu Miłosierdzia 
Bożego. 
 
Pan Jezus powiedział,  że w tym  dniu otwarte są  wszystkie upusty Boże, przez które płyną 
łaski; niech się nie lęka zbliżyć do Mnie żadna dusza, chociażby grzechy jej były jako szkarłat 
(Dz. 699). W tym dniu wszyscy ludzie, nawet ci, którzy wcześniej nie mieli nabożeństwa do 
Miłosierdzia Bożego i dopiero się nawracają, mogą uczestniczyć we wszystkich łaskach, jakie 
Pan Jezus na to święto przygotował. Jego obietnice dotyczą nie tylko łask nadprzyrodzonych, 
ale i doczesnych dobrodziejstw, których zakres nie został ograniczony. Ludzie ufający mogą 
prosić o wszystko dla siebie i innych, byleby przedmiot modlitwy zgodny był z wolą Bożą, czyli 
dobry dla człowieka w perspektywie wieczności. Łaski potrzebne do zbawienia są zawsze 
zgodne z wolą Bożą, bo Bóg niczego tak nie pragnie, jak zbawienia dusz, za które Jezus oddał 
swoje życie. Tak więc w święto Miłosierdzia wszystkie łaski i dobrodziejstwa są dostępne dla 
wszystkich ludzi i wspólnot, byleby o nie prosili z ufnością. 
 
- Dzisiaj Niedziela  Miłosierdzia Bożego. Zapraszamy na Godzinę Miłosierdzia wraz z 
Koronką do Miłosierdzia Bożego  od  godz.13.30 do 14.30. Rejestracja online 
obowiązkowa. 
 
TYDZIEŃ MIŁOSIERDZIA - 11 kwietnia 2021 r., w 2. Niedzielę Wielkanocną, w Święto 
Miłosierdzia Bożego, rozpocznie się 77. Tydzień Miłosierdzia pod hasłem „Jesteśmy wezwani 
do miłosierdzia”. Historia obchodów Tygodnia Miłosierdzia rozpoczęła się 23 lutego 1937 r., 
kiedy na pierwszym ogólnopolskim zjeździe dyrektorów diecezjalnych Caritas podjęto decyzję o 
zorganizowaniu Dni Miłosierdzia. Przed II wojną światową w ich obchody włączały się 
środowiska religijne, władze państwowe i lokalne. Po II wojnie światowej pomysł podjęto 
ponownie. Tydzień Miłosierdzia w tym czasie był obchodzony w pierwszym tygodniu 
października. Od 2013 r. Tydzień Miłosierdzia rozpoczyna się w Kościele katolickim w Polsce w 
Niedzielę Bożego Miłosierdzia (od 2000 roku 2. Niedziela Wielkanocna obchodzona jest w 
całym Kościele jako Niedziela Miłosierdzia Bożego). Dzień ten jest również świętem 
patronalnym Caritas. Przez cały tydzień poszczególne wspólnoty parafialne mogą rozważać 
zaproponowany program, który przygotowuje Komisja Charytatywna Konferencji Episkopatu 
Polski. Celem tego Tygodnia jest przede wszystkim formacja – budzenie wrażliwości na 
potrzeby bliźnich. Obchody są również okazją do przedstawienia prac różnych organizacji 
charytatywnych i zachętą do włączania się w dzieła miłosierdzia.  
 
Dzisiaj zostanie  przeprowadzona specjalna kolekta na potrzeby Polskiej Misji Katolickiej. 
Jest to kolekta solidarnościowa z tymi parafiami, które ze względu na pandemię znalazły się w 
bardzo trudnej sytuacji finansowej. Dwa razy w roku będą takie kolekty przeprowadzane. 
 
Na stronie internetowej www.pcmew.org można znaleźć informacje na temat kursów 
przedmałżeńskich organizowanych online w polskich parafiach. Parom anglojęzycznym 
polecamy stronę Smart Loving.   
 
TACA  z 28.03.2021 £187.69 ( ofiara na kościól pani Zofia i Edward Pabiasz £100, pani 
Stanisława Puszkiewicz £50) oraz  GIFT AID £255. Dziękujemy za złożone ofiary. 
 
TACA z 04.04.2021 £171.40 ( ofiara na kościól pani Maria Pilch £40, pani Anna Buba-Cisoń 
£40, pani Danuta Lindley £20 oraz ofiara z pogrzebu śp.Mariusza Jurkiewicza £50) oraz GIFT 
AID £255. Dziękujemy za złożone ofiary. 
 
Fundusz Ziemi Świętej – ofiary zebrane w Wielki Piątek podczas Adoracji Krzyża wyniosły 
£85. 
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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. 
 
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 
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. 
 
KOPERTKI GIFT AID są do odebrania w przedsionku kościoła 
 
OKAZJA DO SPOWIEDZI ŚWIĘTEJ – pól godziny przed każdą Mszą Świętą, która odprawiana 
jest w tygodniu. 
 
INTENCJA APOSTOLSTWA MODLITWY NA KWIECIEŃ  : Intencja powszechna — 
Podstawowe prawa -  Módlmy się za osoby, które narażają swoje życie, walcząc o 
podstawowe prawa w dyktaturach, w reżimach autorytarnych, a nawet w przeżywających kryzys 
demokracjach. 
 
 
MODLITWA DO ŚW.JÓZEFA : Do Ciebie, św. Józefie, uciekamy się w naszej niedoli. 
Wezwawszy pomocy Twej Najświętszej Oblubienicy, z ufnością również błagamy o Twoją 
opiekę. Przez miłość, która Cię łączyła z Niepokalaną Dziewicą Bogarodzicą, i przez ojcowską 
Twą troskliwość, którą otaczałeś Dziecię Jezus, pokornie błagamy: wejrzyj łaskawie na 
dziedzictwo, które Jezus Chrystus nabył Krwią swoją i swoim potężnym wstawiennictwem i 
dopomóż nam w potrzebach naszych. Opatrznościowy Stróżu Bożej Rodziny, czuwaj nad 
wybranym potomstwem Jezusa Chrystusa. Oddal od nas, ukochany Ojcze, wszelką zarazę 
błędu i zepsucia. Potężny Wybawco nasz, przybądź nam łaskawie z niebiańską pomocą w tej 
walce z mocami ciemności, a jak niegdyś uratowałeś Dziecię Jezus z niebezpieczeństwa, które 
groziło Jego życiu, tak teraz broń świętego Kościoła Bożego od wrogich zasadzek i od wszelkiej 
przeciwności. Otaczaj każdego z nas nieustanną opieką, abyśmy za Twoim przykładem i Twoją 
pomocą wsparci - mogli żyć świątobliwie, umrzeć pobożnie i osiągnąć wieczną szczęśliwość w 
niebie. Amen. 
 
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. 
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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. 
  
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/ 
 
 
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. Nie wolno nam gromadzić się przed i po Mszy św. w grupach, ale po wspólnej 
modlitwie należy bezzwłocznie udać się do swoich domów. 
 
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 60. 
 
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 

https://www.cbcew.org.uk/.../guidance-collective-worship/


POLISH BENEVOLENT FUND. A REGISTERED CHARITY NO 1119423 

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). 
 
CZYTANIA NA II NIEDZIELĘ WIELKANOCY CZYLI MIŁOSIERDZIA BOŻEGO 
 
Czytanie z Dziejów Apostolskich (Dz 4, 32-35) 
 
Jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich, którzy uwierzyli. Żaden nie nazywał swoim tego, 
co posiadał, ale wszystko mieli wspólne. Apostołowie z wielką mocą świadczyli o 
zmartwychwstaniu Pana Jezusa, a wielka łaska spoczywała na wszystkich. Nikt z nich nie 
cierpiał niedostatku, bo właściciele pól albo domów sprzedawali je i przynosili pieniądze 
uzyskane ze sprzedaży, i składali je u stóp apostołów. Każdemu też rozdzielano według 
potrzeby.Oto Słowo Boże. 
 
(Ps 118 (117), 2-4. 13-15. 22-24) 
REFREN: Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny 
 
Niech dom Izraela głosi: "Jego łaska na wieki". 
Niech dom Aarona głosi: "Jego łaska na wieki". 
Niech wyznawcy Pana głoszą: 
"Jego łaska na wieki". 
 
Abym upadł, uderzono mnie i pchnięto, 
lecz Pan mnie podtrzymał. 
Pan moją mocą i pieśnią, On stał się moim Zbawcą. 
Głosy radości z ocalenia w namiotach sprawiedliwych: 
«Prawica Pańska moc okazała». 
 
Kamień odrzucony przez budujących 
stał się kamieniem węgielnym. 
Stało się to przez Pana i cudem jest w naszych oczach. 
Oto dzień, który Pan uczynił, 
radujmy się nim i weselmy. 
 
 
Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Jana Apostoła (1 J 5, 1-6) 
Najmilsi: Każdy, kto wierzy, że Jezus jest Mesjaszem, z Boga się narodził; i każdy miłujący 
Tego, który dał życie, miłuje również tego, kto życie od Niego otrzymał. Po tym poznajemy, że 
miłujemy dzieci Boże, gdy miłujemy Boga i wypełniamy Jego przykazania, albowiem miłość 
względem Boga polega na spełnianiu Jego przykazań, a przykazania Jego nie są ciężkie. 
Wszystko bowiem, co z Boga zrodzone, zwycięża świat; tym właśnie zwycięstwem, które 
zwyciężyło świat, jest nasza wiara. A któż zwycięża świat, jeśli nie ten, kto wierzy, że Jezus jest 
Synem Bożym? Jezus Chrystus jest Tym, który przyszedł przez wodę i krew, i Ducha, nie tylko 
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w wodzie, lecz w wodzie i we krwi. Duch daje świadectwo, bo Duch jest prawdą.Oto Słowo 
Boże. 
 
Aklamacja (J 20, 29) : Alleluja, Alleluja, Alleluja 
Uwierzyłeś Tomaszu, bo Mnie ujrzałeś; błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. 
Alleluja, Alleluja, Alleluja 
 
Słowa Ewangelii według Św.Jana (J 20,19-31) 
Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były 
zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: "Pokój 
wam!" A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy 
Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: "Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam». 
Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: "Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie 
grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane". Ale Tomasz, jeden z 
Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie 
mówili do niego: "Widzieliśmy Pana!" Ale on rzekł do nich: "Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę 
śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i ręki mojej nie włożę w bok Jego, nie 
uwierzę". A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, 
Jezus przyszedł, choć drzwi były zamknięte, stanął pośrodku i rzekł: "Pokój wam!" Następnie 
rzekł do Tomasza: "Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż w mój bok, 
i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym". Tomasz w odpowiedzi rzekł do Niego: "Pan mój i 
Bóg mój!" Powiedział mu Jezus: "Uwierzyłeś dlatego, że Mnie ujrzałeś? Błogosławieni, którzy 
nie widzieli, a uwierzyli". I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił 
Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem 
Bożym, i abyście wierząc, mieli życie w imię Jego.Oto Słowo Pańskie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


