
 

 

Msze św. w języku polskim w tygodniu (od 11 września) 
Norwich Katedra:  wtorek godz. 11.00, piątek godz. 19.00 
Watton:       każdy czwartek godz. 19.00 
Great Yarmouth:   UWAGA: wrzesień II poniedziałek miesiąca godz. 19.00;  

od października  PIERWSZY poniedziałek miesiąca godz. 19.00. 
 
 

 
 
 

 
 

Wrzesień 2017 
Św. Stanisław Kostka 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Wrzesień 2017 

Św. Stanisław Kostka - patron dzieci i młodzieży 
 

Polski Kościół obchodzi jego wspomnienie 18 września, 
aby młody święty błogosławił swoim podopiecznym na 
początku roku szkolnego. 
Czy ta sytuacja sprawdza się w praktyce? Czy szerzy się 
odpowiednio kult tego Świętego, aby mógł on stać się 
wzorcem dla wielu uczniów? Czy w dzisiejszych czasach, 
kiedy demoralizacja i deprawacja młodzieży pędzi w 
zawrotnym tempie nie należy poważanie odwołać się do 
wzorca tego delikatnego, wrażliwego, a jednocześnie heroicznie 
zdeterminowanego chłopca, dążącego do doskonałej służby Bogu? 
13 listopada 1988 Jan Paweł II powiedział: 
"Żyjąc krótko, przeżył czasów wiele”. Wszyscy znamy te słowa, które stanowią 
syntezę życia naszego Świętego, postaci doprawdy niezwykłej: w tak niedługim 
czasie zdołał osiągnąć ogromną dojrzałość powołania chrześcijańskiego  
i zakonnego. Ten święty patron młodzieży polskiej towarzyszył mi od dawna,  
w czasach młodości i potem, stale. Towarzyszył mi w Rzymie, gdy byłem 
studentem w położonym niedaleko stąd Kolegium Belgijskim. Prawie każdego 
dnia przychodziłem szukać u niego duchowego światła i pomocy (…). Jego krótka 
droga życiowa z Rostkowa na Mazowszu przez Wiedeń do Rzymu była jak gdyby 
wielkim biegiem na przełaj do tego celu życia każdego chrześcijanina, jakim jest 
świętość. Kiedy znajdujemy się wobec tej niezwykłej postaci, myśli nasze 
podążają natychmiast do młodych całego świata (…). 
Tak, św. Stanisław miał trudną młodość, mimo że był z bardzo bogatego rodu, 
arystokratycznego, prawie królewskiego, miał trudną młodość. Młodzi dzisiaj 
mają w Polsce trudną młodość, czasem wydaje mi się, że nie potrafią sprostać 
wyzwaniom, czasem szukają wyjścia poza Ojczyzną. Dla wszystkich: i tych, co 
odchodzą z Ojczyzny, i tych, co zostają, niech św. Stanisław Kostka będzie 
patronem – patronem trudnych dróg życia polskiego, życia chrześcijańskiego. 
Szukajmy u niego stale wspomożenia dla całej młodzieży polskiej, dla całej 
młodej Polski.” 

             NIEDZIELNE MSZE ŚWIĘTE WE WRZEŚNIU 
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sobota 
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4 
sobota 
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Norwich 
Katedra 16.00  16.00  16.00  16.00  

Norwich 
Thorpe  10.00  10.00  10.00  10.00 

Watton 19.00   13.00  19.00  13.00 
Diss  12.30    12.30   

Lowestoft   18.30      
King's Lynn    16.00    16.00 

KANCELARIA: 4 Crown Rd; NR5 0ER) w Norwich: codziennie – z wyjątkiem środy 
-  po telefonicznym umówieniu: 07415841850 – ks. Waldemar. 

Great Yarmouth i Lowstoft – po Mszy świętej  
We wszystkich pozostałych ośrodkach istnieje możliwość porozmawiania  
w sprawach kancelaryjnych po Mszy św. ; jednak po wszelkie potrzebne 
zaświadczenia trzeba będzie umówić się w dogodnym terminie w Norwich.  

 
KALENDARZ LITURGICZNY - WRZESIEŃ 

05.09 – św. Matki Teresy z Kalkuty 
08.09 – Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny 
12.09 – wspomnienie Najświętszego Imienia Maryi 
13.09 – św. Jana Chryzostoma, biskupa i doktora Kościoła 
14.09 – Święto Podwyższenia Krzyża Świętego 
15.09 – wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Bolesnej 
18.09 – św. Stanisława Kostki, zakonnika 
21.09 – św. Mateusza, apostoła i ewangelisty 
23.09 –  św. Pio z Pietrelciny, prezbitera 
27.09 – św. Wincentego a Paulo, prezbitera 
29.09 – świętych Archaniołów Michała, Rafała i Gabriela 
 

 

Ks. Waldemar Haręza 
kom:  07415 841850  tel: 01603 928622 
e-mail: literat28@outlook.com 
http://www.parafia-norwich.co.uk 

 

  POLSKA  PARAFIA  KATOLICKA 
św.  Jana XXIII i św. Faustyny 

  LOCAL POLISH CATHOLIC MISSION IN NORWICH 
Registered Charity No. 1119423 

     4 Crown Road, NR5 0ER Norwich 
        __________________________________________________ 
     Norwich    Watton      Lowestoft      Diss      King’s Lynn  

 



Nowenna do św. Jana Pawła II 
 
Wspólnota św. Jana Pawła II w Watton z radością przyjęła 
informację, że poczynając od września, każdy czwartek 
będzie szczególnie poświęcony modlitwie do naszego 
Świętego Patrona.  
Czwartkowe Msze św. będą zakończone Litanią do św. Jana 
Pawła II. Będzie to okazja do modlitwy w osobistych 
intencjach każdego z nas. W kościele będą znajdowały się 

karteczki, na których będzie można je zapisać (przykład poniżej).  
Skorzystajmy z tej okazji, nie tylko by prosić o potrzebne łaski, lecz też by 
podziękować. Często zapominamy jak wiele łask otrzymujemy codziennie. Niech 
ta nowenna stanie się okazją, by dzielić się naszymi troskami ale i radościami. 
Często niełatwo je wypowiedzieć. Karteczki zaś mogą być całkowicie anonimowe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opracowała Bogumiła Piętoń - Watton 
 

Za przyczyną św. Jana Pawła II proszę o/ dziękuję za: 

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................
/złożyć do koszyka przed Mszą św. w Watton (czwartek godz. 19.00) 

KOMUNIKAT PARAFIALNY 
NIEDZIELNE MSZE ŚWIĘTE 

Od września zmiana godziny w Diss na 12.30.  
MSZE ŚWIĘTE W JĘZYKU POLSKIM W TYGDNIU 

Od 11 września Msze św. w Katedrze w Norwich w kaplicy: wtorek 
godzina 11.00; piątek godz. 19.00 (wyjątek I PIĄTEK MIESIĄCA: 
SPROWSTON GODZ. 19.00). Zachęcam do czynnego udziału w tych 
Mszach oraz zamawiania intencji mszalnych w tygodniu. Ufam, że 
znajdziecie czas, by razem ze mną uczestniczyć w ofierze Mszy 
świętej, bowiem winna być ona sprawowana dla ludu.  
W czwartki Msza św. w Watton o godz. 19.00.  

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 
Norwich:  
sobota w Katedrze o godz. 15.45 Koronka do Bożego Miłosierdzia – 
przed nabożeństwom można podać wypisane na karteczce intencje 
do modlitwy; Niedziela – Thrope o godz. 9.40 Różaniec;  
PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA – SPROWSTONE - godz. 18.00 Adoracja 
Najświętszego Sakramentu zakończona nabożeństwem do Serca 
Pana Jezusa.   
Watton:  
KAŻDY CZWARTEK po Mszy św. nabożeństwo do św. Jana Pawła II 
(wszyscy wierni mogą złożyć przed Mszą św. karteczki z wypisanymi 
intencjami, które będą odczytane podczas nabożeństwa);  
PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA  nabożeństwo Fatimskie 
bezpośrednio po Mszy św. o godz. 19.00.   

Z PROŚBĄ O MODLITWĘ 
Drodzy Parafianie. Od 1 sierpnia bieżącego roku decyzją Księdza 
Rektora Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii, zostałem 
przydzielony do posługi duszpasterskiej w tej parafii. Mam 
świadomość jak wielka odpowiedzialność spoczywa na mnie, bym 
wypełniając powierzone mi obowiązki spełniał Wasze oczekiwania 
ale przede wszystkim bym prowadził Was drogami Bożymi. Ufam, że 
nasza współpraca będzie przebiegała pomyślnie. Otaczam Was moją 
pamięcią modlitewną i proszę módlmy się za siebie nawzajem –  
w tym nasza siła i gwarancja, że podejmowane działania będą 
zgodne z wolą Boga.  

Modlitwa o wstawiennictwo św. Jana Pawła II 
Janie Pawle II nasz święty orędowniku, Wspomożycielu w trudnych sprawach. Ty, 
który swoim życiem świadczyłeś wielką miłość do Boga i ludzi prowadząc nas drogą 
Jezusa i Maryi w umiłowaniu obojga, pragnąc pomagać innym. Przez miłość i wielkie 
cierpienie ofiarowane za bliźnich, co dzień zbliżałeś się do świętości. Pragnę prosić Cię 
o wstawiennictwo w mojej sprawie… Wierząc, że przez Twoją wiarę, modlitwę i 
miłość pomożesz zanieść ją do Boga z ufnością w miłosierdzie Boże i moc Twej 
papieskiej modlitwy. Pragnę przez Jezusa i Maryję za Twoim przykładem zbliżać się do 
Boga.  
Ojcze nasz...  Zdrowaś Maryjo...  Chwała ojcu... 



  

 


