
 

 

Msze św. w języku polskim w tygodniu  

Norwich Katedra:  wtorek godz. 11.00,  
Norwich – Thrope: III i IV poniedziałek m-ca; piątek  godz. 19.00;  
 (I piątek m-ca: Thrope od 18.00 adoracja i spowiedź; o 19.00 Msza) 
Watton:       każdy czwartek godz. 19.00 
Great Yarmouth:   W LISTOPADZIE NIE BĘDZIE MSZY ŚW.;  
Lowestoft:  DRUGI poniedziałek miesiąca godz. 18.30. 

 
 

 
 

Wrzesień 2017 

Św. Stanisław Kostka 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Listopad 2017 

Listopad - czas modlitwy za zmarłych 

Przed nami miesiąc listopad, który 
 jest czasem naszej modlitwy za 
zmarłych. 2 listopada Kościół 
obchodzi liturgiczne wspomnienie 
Wszystkich Wiernych Zmarłych. 
Szczególnie tego dnia z pamięci 
przywołujemy tych, którzy odeszli 
do wieczności, do domu Ojca: tych 
wszystkich, których poznaliśmy w 
naszym życiu i mamy wobec nich 
dług wdzięczności. 

Czynimy to, aby modlić się za nich polecając ich Bożemu Miłosierdziu. 
Oprócz naszej prywatnej modlitwy i zamawianych mszy świętych w 
Kościele istnieje od X wieku tradycja wypominek lub zaduszek.  

Skąd się wzięły wypominki? Są one jednym z wielu znaków wyrażania 
naszej modlitewnej pamięci o zmarłych. Wypominki to jedna z 
najbardziej popularnych form modlitwy błagalnej za zmarłych.  Wierni 
na kartkach wypisują swoich zmarłych i przynoszą je do swoich 
duchownych wraz z ofiarą. Istotą wypominek jest modlitwa za 
zmarłych, aby zostali uwolnieni od grzechów i kar za grzechy należnych. 
Oznacza to uwolnienie z czyśćca i wejście do nieba, czyli tego stanu 
życia, do którego wszyscy wierzący zdążamy.  

Pamiętajmy też o odpuście zupełnym, który możemy uzyskać w 
miesiącu listopadzie pod zwykłymi warunkami jeden raz dziennie, 
modląc się za zmarłych:  

 N            NIEDZIELNE MSZE ŚWIĘTE W LISTOPADZIE 

 
4.XI 
sob 

5.XI 
niedz 

11.XI  
sob 

12.X 
niedz 

18.XI 
sob 

19.XI 
niedz 

25.XI 
sob 

26.XI 
niedz 

Norwich 
Katedra 

16.00  16.00  16.00  16.00  

Norwich 
Thorpe 

 9.30  9.30  9.30  9.30 

Watton 
19.00  19.00 

13.00 
Procesja/
cmentarz 

19.00   13.00 

Diss  12.30    12.30   

King's Lynn    16.00    16.00 

  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  Great Yarmouth Lowestoft Diss King’s Lynn 

KALENDARZ LITURGICZNY - LISTOPAD 
01.11 – Uroczystość Wszystkich Świętych 
02.11 – Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych 
04.11 – Św. Karola Boromeusza, biskupa 
10.11 – Św. Leona Wielkiego, papieża 
17.11 – św. Elżbiety Węgierskiej, zakonnicy 
18.11 – bł. Karoliny Kózkówny, dziewicy i męczennicy 
20.11 – Św. Rafała Kalinowskiego, prezbitera 
21.11 – Wspomnienie Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny 
25.11 – św. Katarzyny Aleksandryjskiej, dziewicy i męczennicy 
26.11 – Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata 
30.11 – św. Andrzeja, apostoła 

 

 

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

 

 



 od południa w uroczystość Wszystkich Świętych i w Dniu Zadusznym 
– przez pobożne nawiedzenie kościoła, odmówienie Ojcze nasz i 
Wierzę w Boga, oraz dowolnej modlitwy w intencjach Ojca Św. 
Wymagane są także pozostałe warunki potrzebne do uzyskania 
odpustu zupełnego, a mianowicie: stan łaski uświecającej 
(ewentualnie odprawienie spowiedzi św.) i przyjęcie Komunii św., 
zachowanie wolności od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu.  

 w dniach od 1 – 8 listopada odpust można uzyskać, nawiedzając 
cmentarz, modląc się w dowolny sposób za zmarłych i spełniając 
przy tym pozostałe – wspomniane już –  zwykłe warunki.  

 W pozostałe dni można zyskać odpust cząstkowy wypełniając wyżej 
wymienione warunki. 
 

Koronka za zmarłych  

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.  

Na trzech początkowych paciorkach mówimy: 

Boże mój, wierzę w Ciebie, boś jest prawdą nieomylną. 

Mam nadzieję w Tobie, boś jest nieskończenie dobry. 

Kocham Cię, Panie, boś jest godzien nieskończonej miłości. 

Na małych paciorkach 10 razy: 

Słodkie Serce Maryi, bądź moim zbawieniem. 

Zakończyć znakiem krzyża i modlitwą: 

Boże mój, przez Najsłodsze Serce Maryi ofiaruję Ci tę modlitwę i proszę, abyś ją 

przyjął za dusze w czyśćcu cierpiące. 

Jestem katolikiem - nie obchodzę Halloween 

Okres Wszystkich Świętych to czas zadumy i  refleksji. Przypadające w nocy 
z 31 października na 1 listopada Halloween to pretekst do zabawy i 
wygłupów. Czy te święta da się pogodzić? Co na to Kościół? Czy katolik 
może obchodzić Halloween? Odpowiedź jest krótka i jasna: NIE. Nie dla 
katolików są bale przebierańców, dekorowanie mieszkań, drążenie dyni, 
chodzenie po domach w poszukiwaniu słodkości czy wróżby.  
Halloween niesie ze sobą jakieś zagrożenia dla katolika? 
Halloween wywodzi się z praktyk satanistycznych i jest związanie z  

okultyzmem. Każdy element tego święta wywodzi się ze sprzecznych 
obrzędów względem nauki Kościoła. Niesie ze sobą także i pewne 
zagrożenie. Wydrążone, świecące dynie symbolizują człowieka, który 
według irlandzkiej legendy paktował z diabłem. Przebranie się za 
czarownice czy ducha miało zaś zmylić złe demony, szukające ofiar. 
Dodatkowo Halloween ściśle związane jest z wiarą w rzeczy 
nadprzyrodzone i magię, a jak wiadomo Kościół potępia wszelkie praktyki 
ezoteryczne czy okultystyczne. Praktyki te, bowiem łączone są z 
pogańskimi obrzędami i czarnymi mszami satanistów. Kościół w 
Halloween widzi zaprzeczenie katolickich dogmatów oraz ryzyko 
zafascynowania magią, która wiązana jest z szatanem. Przestrzega nas 
także św. Paweł: " Czy może jest czymś ofiara złożona bożkom? Albo czy 
sam bożek jest czymś? Ależ właśnie to, co ofiarują poganie, demonom 
składają w ofierze, a nie Bogu. Nie chciałbym, byście mieli coś wspólnego 
z demonami. Nie możecie pić z kielicha Pana i z kielicha demonów; nie 
możecie zasiadać przy stole Pana i przy stole demonów". (1 Kor 10,19-22)  

1 listopada przypada Uroczystość Wszystkich Świętych.  

Serdecznie zapraszamy na Mszę Świętą na Thorpe o godz. 19.00.  

Wieści z naszych ośrodków 

W drugą niedzielę października w King's Lynn odbyła się pierwsza Msza 
Święta dla dzieci. Dzieci, które uczestniczyły w tej Mszy św. są bardzo 
zadowolone i zostały docenione. Po Mszy św. zorganizowane zostało 
spotkanie parafian z Ks. Proboszczem przy kawie i ciasteczku. Na kolejne 
uczestnictwo we Mszy św. zapraszamy Dzieci wraz z Rodzicami i całymi 
Rodzinami w każdą drugą niedzielę miesiąca, jak również po Mszy św. na 
kawę i ciasteczko.  

Zapraszamy serdecznie Wszystkich w każdą 2-ą i 4-ą niedzielę miesiąca o 
godz. 16.00 do uczestnictwa we wspólnej modlitwie. 

W listopadzie szczególnie będziemy pamiętać w modlitwie o naszych 
bliskich  zmarłych w Ojczyźnie jak i na emigracji.  

Opracowała Maria Berlik - King's Lynn 

http://www.chwalmyboga.pl/modlitwy/modlitwy-za-zmarlych/264-koronka-za-zmarlych


  

 


