
 

 

NORWICH  KATEDRA:   SOBOTA godz. 16.00  

NORWICH  THORPE:   NIEDZIELA godz. 11.00  

WATTON:    I SOBOTA godz. 19.00 

    NIEDZIELA godz. 8.30 (oprócz I Niedzieli) 

KING’S LYNN:    II i IV NIEDZIELA godz. 16.00 

DISS:     I i III NIEDZIELA miesiąca godz. 13.30  

 

 

MSZE ŚW. W JĘZYKU POLSKIM W TYGODNIU 

Norwich Katedra:   wtorek godz. 11.00,  
Norwich – Thorpe:  poniedziałek i piątek  godz. 19.00;  
 Watton:         czwartek godz. 19.00 
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NABOŻEŃSTWO DO  MIŁOSIERDZIA BOŻEGO 

 Kult Boga jako miłosiernego Stwórcy i Zbawcy człowieka swymi zaczątkami 
sięga religii Starego Testamentu. Miłosierdzie Boże widzimy także  w działaniu 
Pana Jezusa, kiedy przebacza Marii Magdalenie, Piotrowi i  łotrowi na krzyżu. 
Początków objawiania nowej formy nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego należy 
dopatrywać się w wizji Jezusa z dnia 22 lutego 1931 roku w celi św. Faustyny w 
Płocku. Wtedy to Pan Jezus zażądał namalowania obrazu według wizji, a także 
dołączył obietnicę zapewnienia zbawienia wiecznego dla czczących obraz oraz 
zwycięstwa nad nieprzyjaciółmi duszy za życia, czyli grzechem i pokusą, podobnie i 
w godzinę śmierci. (por. Dzienniczek, 47-48) .Właściwym przedmiotem tego 
nabożeństwa jest miłosierdzie Boga w Trójcy Jedynego. Kościół głosi prawdę o 
miłosierdziu Boga objawioną w ukrzyżowanym i zmartwychwstałym Chrystusie. 
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Norwich         Watton            Diss            King’s Lynn 

KALENDARZ LITURGICZNY – CZERWIEC 
 
03.07 - św. Tomasza, apostoła 
11.07 – św. Benedykta, opata, patrona Europy 
16.07 – Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel 
23.07 – św. Brygidy, zakonnicy, Patronki Europy 
24.07 – św. Kingi, dziewicy 
25.07 – św. Jakuba, apostoła  
  św. Krzysztofa, patrona kierowców i podróżujących 
26.07 – św. Joachima i Anny, rodziców NMP 
31.07 – św. Ignacego z Loyoli, prezbitera 
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Istotą natomiast tego nabożeństwa jest całkowita ufność człowieka wobec Boga - 
jest to postawa dziecka, które w każdej sytuacji ufa miłosiernej miłości i 
wszechmocy Ojca Niebieskiego.  Pierwszym i zasadniczym wyrazem czci 
Miłosierdzia Bożego jest właśnie akt ufności. Ufność sama w sobie już jest 
nabożeństwem do Miłosierdzia. To ona gwarantuje ufającemu nie tylko wieczne 
zbawienie, lecz także inne łaski, których potrzebuje. Jezus mówił do św. Faustyny: 
„ Kto ufa miłosierdziu mojemu, nie zginie, bo wszystkie sprawy jego moimi są, ...” 
(Dzienniczek, 723). A innym razem: „... niepojętych łask pragnę udzielać duszom, 
które ufają mojemu miłosierdziu” (Dzienniczek, 687). Bez ufności nie można 
korzystać z owoców nabożeństwa. Jezus objawił: „Łaski z mojego miłosierdzia 
czerpie się jedynym naczyniem, a nim jest — ufność” (Dzienniczek, 1578). Chodzi 
tu zarówno o łaskę uświęcenia, jak i dobra doczesne w ziemskim życiu. Im dusza 
więcej zaufa, tym więcej otrzyma. Wielką Mi są pociechą dusze o bezgranicznej 
ufności, bo w takie dusze przelewam wszystkie skarby swych łask. Cieszę się, że 
żądają wiele, bo Moim pragnieniem jest dawać wiele, i to bardzo wiele. Smucę się 
natomiast, jeżeli dusze żądają mało, zacieśniają swe serca" (Dz 1578). "Dusza, 
która zaufa Mojemu miłosierdziu, jest najszczęśliwsza, bo Ja sam mam o nią 
staranie" (Dz 1273). "Żadna dusza, która wzywała miłosierdzia Mojego, nie 
zawiodła się ani nie doznała zawstydzenia. Mam szczególne upodobanie w duszy, 
która zaufała dobroci Mojej" (Dz 1541). 

Istotnym elementem nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego jest także  
praktykowanie miłosierdzia wobec bliżnich: czynem, słowem, modlitwą. "Żądam 
od ciebie uczynków miłosierdzia, które mają wypływać z miłości ku Mnie. Podaję 
ci trzy sposoby czynienia miłosierdzia bliżnim: pierwszy - czyn, drugi - słowo, trzeci 
- modlitwa; w tych trzech stopniach zawiera się pełnia miłosierdzia i jest 
niezbitym dowodem miłości ku Mnie. W ten sposób dusza wysławia i oddaje cześć 
miłosierdziu Mojemu" (Dz 742). Postawa czynnej miłości bliźniego jest również 
warunkiem otrzymania łask. "Jeżeli dusza nie czyni miłosierdzia w jakikolwiek 
sposób, nie dostąpi miłosierdzia Mojego w dzień sądu. O, gdyby dusze umiały 
gromadzić sobie skarby wieczne, nie byłyby sądzone - uprzedzając sądy Moje 
miłosierdziem" (Dz 1317). Pan Jezus pragnie, aby Jego czciciele w ciągu dnia 
dokonywali chociaż jednego dzieła miłosierdzia czynem, słowem lub modlitwą. 
  Jezus, poza ufnością i praktykowaniem miłosierdzia na co dzień, 
przedstawił jeszcze Siostrze Faustynie pięć innych form kultu Miłosierdzia Bożego. 
Tymi zaś formami są: 
— cześć obrazu Jezusa Miłosiernego 
— święto Miłosierdzia Bożego (pierwsza niedziela po Wielkanocy) 
— Koronka do Miłosierdzia 

— Godzina Miłosierdzia 
— szerzenie czci Miłosierdzia 
 Pamiętajmy, że nabożeństwo pokazuje podstawową prawdę o człowieku: 
że jest słaby, że grzeszy. Bóg jednak nie po to przypomina dzisiejszemu światu o 
grzechu, żeby pogrążyć nas w pesymizmie, ale by powiedzieć, że On jest Tym, 
który grzech wybacza, w słabości umacnia, daje wolność zniewolonym. 
I to jest piękne, że Bóg nie jest tyranem, nie niszczy człowieka, ale pozwala ciągle 
zaczynać od nowa. I nawet, gdy siedemdziesiąty siódmy raz poproszę o 
przebaczenie, On łaskawie przygarnie mnie do swego serca. W tym nabożeństwie 
jesteśmy odpowiedzialni również za drugiego człowieka, prosząc o miłosierdzie 
dla niego i pragnąc jego zbawienia. 

 
Opracowała: Katarzyna Ciuk - Norwich 

 

Adoracja Najświętszego Sakramentu w Norwich Thorpe 
 

Co drugi piątek, w kościele w Norwich Thorpe,  
po Mszy Świętej o godz. 19.00,  

odbywa się Adoracja Najświętszego Sakramentu.  
Na stronie parafialnej i na parafialnym Facebooku,  

a także wrzucając karteczkę do koszyka przy wyjściu z kościoła można 
podawać intencje do modlitwy – są one odczytywane podczas adoracji i 

omadlane koronką do Bożego Miłosierdzia.  
Najbliższa adoracja 6 lipca – pierwszy piątek miesiąca. Z tej racji adoracja 

przed Mszą świętą.   
 

Gdzie dwaj albo trzej są zgromadzeni w imię moje tam ja jestem pośród  
nich – mówi Jezus. 

 


