
 

29.X.2017 – V niedziela m-ca: Msza św. tylko w NORWICH 
THROPE godz. 9.30 

Msze św. w języku polskim w tygodniu 
Norwich Katedra:  wtorek godz. 11.00,  
Norwich – Thrope: III i IV poniedziałek m-ca godz. 19.00; 
(wyjątek I piątek m-ca: Thrope od 18.00 adoracja i spowiedź; o 19.00 Msza

Watton:       każdy czwartek godz. 19.00 
Great Yarmouth:   PIERWSZY poniedziałek miesiąca godz. 19.00; 
Lowestoft:  DRUGI poniedziałek miesiąca godz. 18.30.

    

Św. Stanisław KostkaŚw. Stanisław KostkaŚw. Stanisław KostkaŚw. Stanisław Kostka    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 N            NIEDZIELNE MSZE ŚWIĘTE W PAŹDZIERNIKU

 
1.X 

niedz 
7.X 
sob 

8.X 
niedz 

14.X 
sob 

15.X 
niedz 

21.X
sob

Norwich 
Katedra 

 16.00  16.00  16.00

Norwich 
Thorpe 

9.30  9.30  9.30 

Watton  19.00  19.00  

Diss 12.30    12.30 

King's Lynn   16.00   

KALENDARZ LITURGICZNY - PAŹDZIERNIK
02.10 – wspomnienie św. Aniołów Stróżów 
04.10 – św. Franciszka z Asyżu 
05.10 – św. Faustyny, zakonnicy 
07.10 – Najświętszej Maryi Panny Różańcowej 
11.10 – św. Jana XXIII, papieża 
16.10 – św. Jadwigi Śląskiej 
18.10 – św. Łukasza Ewangelisty 
19.10 – św. Jadwigi Śląskiej 
20.10 – bł. Jerzego Popiełuszki, prezbitera i męczennika 
22.10 – św. Jana Pawła II, papieża,  
28.10 – św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza 
 
 

 

Ks. Waldemar Haręza 
kom:  07415 841850  tel: 01603 928622
e-mail: literat28@outlook.com 
http://www.parafia-norwich.co.uk
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W różańcu tkwi wielka siłaW różańcu tkwi wielka siłaW różańcu tkwi wielka siłaW różańcu tkwi wielka siła
Różaniec jest liną, która łączy ziemię z niebem. 
Pomaga nam, abyśmy nie zgubili się na drodze do 
wieczności. Można mówić o nim długo, ale żeby
odkryć jego prawdziwą wartość, trzeba najpierw 
wziąć go do ręki. Okazja właśnie się nadarza.
Modlitwa różańcowa jest chyba jedną z najbardziej 
popularnych form modlitwy. Zna ją każdy, mały i 
duży, wykształcony i prosty. Widok człowieka z 
różańcem w rękach ma w sobie wiele piękna i dobrze 
świadczy o tej osobie. Ile łask i siły zostało nam nim 
wyproszone wie tylko… Maryja. Przez Jej wstawiennictwo codziennie modlą 
się poszczególnymi tajemnicami miliony ludzi. Warto dołączyć do tego grona. 
Niech zaczynający się właśnie październik będzie zachętą do ponownego 
odkrycia różańca. Ta modlitwa naprawdę nas zmienia.
Szkoła Maryi Swoje doświadczenia związane z różańcem Małgorzata Mikitiuk 
z Legionu Maryi poprzedza słowami św
chrześcijański niejako wstępuje do szkoły Maryi, dajcie się wprowadzić w 
kontemplację piękna oblicza Chrystusa i w doświadczenie głębi Jego miłości”. 

- Różaniec jest dla mnie siłą, która podtrzymuje na duchu, pomaga i daje 
nadzieję. Nasze życie przesuwa się powo
co przeżyła Maryja, w poszczególnych tajemnicach możemy odnajdywać 
momenty z własnego życia. Przez różaniec Matka Boża pokazuje, jak nie 
zgubić się na krętych drogach naszej codzienności. Różaniec to zaplecze 
duchowe dla mnie i moich bliskich. 

Chleb powszedni dla duszy Po różaniec chętnie i z wiarą sięga też 
nauczycielka Elżbieta Wojtysiak. - Różaniec jest ucieczką przed trudnościami, jakie 
co dnia spotykam, i bronią przed lękiem, że nie podołam piętrzącym się 
przeciwnościom. Po różaniec sięgam codziennie, tak jak po chleb. Chcę 

PAŹDZIERNIKU 
21.X 
sob 

22.X 
niedz 

28.X 
sob 

16.00  16.00 

 9.30  

 13.00 19.00 

   

 16.00  

  POLSKA  P
św.  Jana XXIII i św. 

  LOCAL POLISH CATHOLIC MISSION IN NORWICH
Registered Charity No. 1119423

     4 Crown Road
        ____________________

       Norwich  Watton  Great Yarmouth

PAŹDZIERNIK 

 

01603 928622 

norwich.co.uk 
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W różańcu tkwi wielka siłaW różańcu tkwi wielka siłaW różańcu tkwi wielka siłaW różańcu tkwi wielka siła............     
Różaniec jest liną, która łączy ziemię z niebem. 
Pomaga nam, abyśmy nie zgubili się na drodze do 
wieczności. Można mówić o nim długo, ale żeby 
odkryć jego prawdziwą wartość, trzeba najpierw 
wziąć go do ręki. Okazja właśnie się nadarza. 
Modlitwa różańcowa jest chyba jedną z najbardziej 
popularnych form modlitwy. Zna ją każdy, mały i 
duży, wykształcony i prosty. Widok człowieka z 

ma w sobie wiele piękna i dobrze 
świadczy o tej osobie. Ile łask i siły zostało nam nim 
wyproszone wie tylko… Maryja. Przez Jej wstawiennictwo codziennie modlą 
się poszczególnymi tajemnicami miliony ludzi. Warto dołączyć do tego grona. 

ię właśnie październik będzie zachętą do ponownego 
odkrycia różańca. Ta modlitwa naprawdę nas zmienia. 

Swoje doświadczenia związane z różańcem Małgorzata Mikitiuk 
egionu Maryi poprzedza słowami św. Jana Pawła II: „Przez różaniec lud 

ijański niejako wstępuje do szkoły Maryi, dajcie się wprowadzić w 
kontemplację piękna oblicza Chrystusa i w doświadczenie głębi Jego miłości”.  

Różaniec jest dla mnie siłą, która podtrzymuje na duchu, pomaga i daje 
nadzieję. Nasze życie przesuwa się powoli, tak jak paciorki różańca. W tym, 
co przeżyła Maryja, w poszczególnych tajemnicach możemy odnajdywać 
momenty z własnego życia. Przez różaniec Matka Boża pokazuje, jak nie 
zgubić się na krętych drogach naszej codzienności. Różaniec to zaplecze 

 
Po różaniec chętnie i z wiarą sięga też 
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rozmawiać z Matką Chrystusa, która jest także moją Matką. Rozważając kolejne 
tajemnice różańca, opowiadam Jej o swoich problemach i radościach. Proszę o 
pomoc i wstawiennictwo w sprawach trudnych, które mnie przerastają i którym 
nie potrafię sprostać - opowiada. Przyznaje, że nie zawsze udaje się jej odmówić 
cały różaniec, ale stara się, by każdego dnia pomodlić się chociaż jego
dziesiątką. Robi to nie tylko w domu. Pani Elżbieta nosi 
dzięki temu może modlić się w każdym momencie, np. w drodze do pracy.
- Różaniec jest lekarstwem na wszystkie dolegliwości, przywraca mi wewnętrzny 
spokój, daje radość, wyciszenie i ukojenie. Pomaga też odzyskać siłę do 
pokonywania swoich słabości. Przez tę modlitwę zanoszę prośby, ale także 
dziękuje, bo mam za co. Moja modlitwa była i jest zawsze wysłuchana, nigdy nie 
zostałam pozostawiona bez pomocy. Przez wstawiennictwo Matki Bożej 
wyprosiłam wiele łask dla swoich dzieci i całej rodziny - wyjaśnia.
Tegoroczny październik może być okazją do różańcowego rachunku sumienia. 
Warto odpowiedzieć sobie na pytania: jak często sięgam po koronkę, czy 
chętnie biorę udział w nabożeństwach różańcowych i czy modlę się za innych. A 
może warto byłoby pomyśleć o włączeniu się do koła żywego różańca? Pamięć 
modlitewna i oddawanie drugiego człowieka Jezusowi przez 
Maryję kiedyś zaprocentują. 

Dla Jego Bolesnej Męki...Dla Jego Bolesnej Męki...Dla Jego Bolesnej Męki...Dla Jego Bolesnej Męki...    

Trzecia popołudniu, to godzina śmierci Pana Jezusa. To czas na 
to, aby w duchu stanąć pod krzyżem Pana, by dla zasług Jego 
męki błagać o miłosierdzie dla siebie i świata całego. Koronka 
do Miłosierdzia Bożego odmawiana o tej porze ma szczególną 
moc. „Modlitwa ta jest na uśmierzenie gniewu Mojego" (Dz. 
476). 
 Anioł, wykonawca gniewu Bożego, miał dotknąć ziemię 
karą. Gdy s. Faustyna próbowała Go powstrzymać, ujrzała 
Trójce Świętą i ogarnięta łaską zaczęła prosić Boga za światem 
słowami wewnętrznie usłyszanymi (Dz. 474)  

W objawieniach Pan Jezus zachęcał apostołkę 
Bożego Miłosierdzia do nieustannego odmawiania koronki i 
do rozszerzania znajomości tej modlitwy wśród jak 
najliczniejszej rzeszy wierzących. Przedstawił też 
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do rozszerzania znajomości tej modlitwy wśród jak 
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podstawowe warunki, jakie powinny być spełnione przy odmawianiu 
koronki: ufność i wytrwałość w modlitwie oraz pełnienie dzieł miło
przez czyn, słowo i modlitwę.  

Modlitwa z bezgraniczną ufnością w Miłosierdzie Boże zapewni łaski 
tylko tym, którzy ufają Jego miłosierdziu. „O, jak wielkich łask udzielę 
duszom, które odmawiać będą tę koronkę

Odmawianie koronki jest drogą otwarc
doświadczenie Bożego Miłosierdzia i stanowi istotny element świadczenia 
miłosierdzia bliźnim, tym bardziej, że z tą modlitwą związane są obietnice 
Chrystusa: „Przez odmawianie tej koronki podoba mi się dać wszystko, o co 
mnie prosić będą (Dz. 1128). (...)wszystko, co jest zgodne z wolą Bożą” (Dz. 
1731); zarówno dobra duchowe - 
społeczności, jak i dla indywidualnych osób. 

Obietnice dotyczą w szczególny sposób godziny śmierci: „Ktokolwiek 
będzie ją odmawiał, dostąpi wielkiego miłosierdzia w godzinie śmierci (...)
(Dz. 687). Odmawiający koronkę :„w godzinę śmierci nie doznają przerażenia. 
(...)" (Dz. 1540). Gdy tę koronkę przy konających odmawiać będą, stanę 
pomiędzy Ojcem a duszą konającą nie jako S
Zbawiciel miłosierny" (Dz. 1541).  

Powyższa obietnica wskazuje na potrójny wymiar łaski udzielanej 
umierającym: brak lęku, pokój duszy i spokojną śmierć.

Recytacja koronki powinna więc wypływać z ufności w Miłosierdzie Boże 
i być jej zewnętrznym wyrazem, ponieważ Bóg udziela swych łask tylko tym, 
którzy ufają Jego miłosierdziu i na miarę tej ufności (Dz. 687). 
 II Niedziela Wielkanocna, zwan
Bożego. Pragnieniem Pana Jezusa było:” Pragnę, aże
Wielkanocy była świętem Miłosierdzia (Dz. 299). W tym dniu Największą 
z łask jest łaska „zupełnego odpuszczenia win i kar” związana z przyjęciem 
Komunii świętej 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.  

W każdą sobotę w Katedrze w Norwich poprzez wspólnie odmawianie 

Koronki do Miłosierdzia Bożego wypraszamy łaski u Pana Jezusa.

 

podstawowe warunki, jakie powinny być spełnione przy odmawianiu 
koronki: ufność i wytrwałość w modlitwie oraz pełnienie dzieł miłosierdzia 

Modlitwa z bezgraniczną ufnością w Miłosierdzie Boże zapewni łaski 
tylko tym, którzy ufają Jego miłosierdziu. „O, jak wielkich łask udzielę 
duszom, które odmawiać będą tę koronkę" 

Odmawianie koronki jest drogą otwarcia się człowieka na 
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miłosierdzia bliźnim, tym bardziej, że z tą modlitwą związane są obietnice 
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odmawiał, dostąpi wielkiego miłosierdzia w godzinie śmierci (...)" 
Odmawiający koronkę :„w godzinę śmierci nie doznają przerażenia. 

(...)" (Dz. 1540). Gdy tę koronkę przy konających odmawiać będą, stanę 
pomiędzy Ojcem a duszą konającą nie jako Sędzia sprawiedliwy, ale jako 

Powyższa obietnica wskazuje na potrójny wymiar łaski udzielanej 
pokój duszy i spokojną śmierć. 

Recytacja koronki powinna więc wypływać z ufności w Miłosierdzie Boże 
yć jej zewnętrznym wyrazem, ponieważ Bóg udziela swych łask tylko tym, 

którzy ufają Jego miłosierdziu i na miarę tej ufności (Dz. 687).  
II Niedziela Wielkanocna, zwana jest obecnie Niedzielą Miłosierdzia 

Bożego. Pragnieniem Pana Jezusa było:” Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po 
Wielkanocy była świętem Miłosierdzia (Dz. 299). W tym dniu Największą  
z łask jest łaska „zupełnego odpuszczenia win i kar” związana z przyjęciem 
Komunii świętej w tym dniu po dobrze odprawionej spowiedzi (bez 

iejszego grzechu), w duchu nabożeństwa do 
Miłosierdzia Bożego, czyli w postawie ufności wobec Boga i czynnej miłości 

Norwich poprzez wspólnie odmawianie 

Koronki do Miłosierdzia Bożego wypraszamy łaski u Pana Jezusa. 

Opracował Maciej Krukowski - Norwich 


