
 

Pewnego razu, w czasie kazania do dzieci na temat wakacji, ośmioletni 
Piotrek zapytał księdza: "Czy Pan Bóg jeździ na wakacje?". Wywołało to 
falę śmiechu w całym kościele. Koledzy i koleżanki Piotrka śmiali się tak 
głośno i długo, że nie można było kontynuować kazania. Ubawieni byli 
nawet rodzice obecni na Mszy św. Tylko kolega Piotrka, dziewięcioletni 
Łukasz, kiedy wszyscy się śmiali, podniósł rękę. Ksiądz podał mu więc 
mikrofon, a on stwierdził, że pytanie, które zadał Piotrek, nie jest wcale 
takie śmieszne. Co więcej, stanowczym głosem oznajmił, że zna 
odpowiedź. W całym kościele zaległa cisza. Wszyscy byli zdumieni i 
zastanawiali się, co też powie dziewięciolatek. Tymczasem Łukasz nabrał 
w płuca powietrza i z całych sił, głośno i odważnie udzielił odpowiedzi, 
mówiąc: "Owszem, Pan Bóg jedzie na wakacje, ale pod warunkiem że 
my Go ze sobą zabierzemy, a nie zostawimy w domu!".  
 

 

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 - LIPIEC 

Norwich Katedra:    wtorek  godz. 11.00,  
Norwich – Thorpe:   piątek   godz. 19.00;  
 Watton:         czwartek godz. 19.00 
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Nie ma wakacji od Pana Boga 

NIEDZIELNE MSZE ŚWIĘTE W LIPCU 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            Diss            King’s Lynn 

KALENDARZ LITURGICZNY - LIPIEC/SIERPIEŃ 
03.07 - św. Tomasza Apostoła 

08.07 – św. Jana z Dukli, prezbitera 
11.07 – św. Benedykta, opata, patrona Europy 
16.07 – Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel 
22.07 – św. Marii Magdaleny 
25.07 – św. Jakuba Apostoła, św. Krzysztofa patrona kierowców i podróżujących 
26.07 – św. Joachima i Anny, rodziców NMP 
29.07 – św. Marty 
06.08 – Święto Przemienienia Pańskiego 
14.08 – św. Maksymiliana Marii Kolbego, prezbitera i męczennika 
15.08 – Wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny 
22.08 – Najświętszej Maryi Panny Królowej 
26.08 – Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej  
27.08 – św. Moniki 
28.08 – św. Augustyna, biskupa i doktora Kościoła 
29.08 – wspomnienie męczeństwa św. Jana Chrzciciela 

 

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

 
 

 



Lipiec i sierpień są miesiącami, w których większość ludzi chętnie udaje się na 
urlopy. Wypoczynek jest potrzebny, trzeba wypocząć od pracy,  od studiowania i 
uczenia się. 
Wypoczynek powinien być jakimś kontrastem w stosunku do pracy. Pracownik 
umysłowy potrzebuje odprężenia w sferze umysłu, a więcej ruchu, więcej 
aktywności fizycznej. Pracownik fizyczny winien odprężyć swoje ciało a zarazem 
wysilić umysł.  
Wypoczynek nie może być równoznaczny z bezczynnością. W tym okresie 
powinny być uprawiane niezbyt męczące sporty, urządzane wycieczki, a pozostały 
wolny czas wykorzystywany na rozrywki kulturalne i umysłowe, a także 
dostatecznie długi, krzepiący sen.  
Są jednak rzeczy, od których nie może być ani urlopu ani wakacji. Stare polskie 
przysłowie mówi, że nie ma wakacji w szkole życia. Nie ma ich także od Pana 
Boga. Jeśli celem naszego życia jest zbawienie, to Bóg jest dla nas najważniejszy, 
jest całym naszym życiem. Jesteśmy z Nim w każdych okolicznościach i nie można 
sobie pozwolić na to, aby przez dwa tygodnie (albo dłużej) żyć tak, jakby Pana 
Boga nie było. Skoro nie można wziąć urlopu od Pana Boga, to tym samym nie 
można zrobić sobie wolnego od modlitwy. 
Na wakacjach chętnie regenerujemy swoje siły, wzmacniamy kondycję fizyczną, 
ale mniej dbamy o ożywienie duszy, niekiedy zapominamy o niej. Najlepszym 
sposobem regeneracji ducha jest modlitwa i ona wcale nie wymaga rezygnacji z 
cielesnych ćwiczeń i odpoczynku. Czas urlopu i wakacji powinien stać się 
dodatkową możliwością do pogłębienia swojej modlitwy i okazją do dłuższej 
rozmowy z Panem Bogiem o swoich sprawach. Nie chodzi jednak o to aby narzucić 
sobie jakiś rozbudowany program na modlitwę. Nie chodzi o mnożenie 
modlitewnych punktów dnia, ale o takie spotkania z Bogiem, które będą 
przeżywane w ciszy serca, w skupieniu, na łonie natury. Każdego dnia można 
wygospodarować kilkanaście minut na duchowe spotkanie i modlitwę z Bogiem. 
Zwróćmy swoje myśli ku Bogu przemierzając górskie szczyty czy też podczas 
nadmorskich spacerów przy zachodzie słońca. Nie zapominajmy o codziennej 
modlitwie porannej i wieczornej. Pamiętajmy o niedzielnej Mszy św. Ona powinna 
być "sercem każdej niedzieli", także tej na wczasach i wakacjach. Chętnie i często 
wstępujmy do świątyni, bo duszy potrzebne jest wyciszenie i oderwanie się od 
gwaru ulicy. Zwiedzanie obiektów sakralnych podczas pieszych wędrówek czy 
wycieczek, to nie tylko obcowanie z Dobrem i Pięknym, ale także przeżywanie 
obecności Bożej. 

Tak przeżywane wakacje sprawią, że wrócimy z nich nie tylko wypoczęci, ale i 
bardziej szczęśliwi. 

 

 

 
 

Porządek Mszy Świętych w Sierpniu 

 Katedra, Diss i Kings Lynn - nie będzie mszy św.  

 Watton - w soboty o godz. 18:30 

 Norwich Thorpe - w niedziele o godz. 11:00 

W sierpniu nie będzie mszy świętych w tygodniu. 

WYJĄTEK: 

Pierwszy Piątek (2/08) - Norwich Thorpe 

 od 18:00 - adoracja i okazja do spowiedzi  

 19:00 - msza św. 

Uroczystość Wniebowzięcia NMP (15/08) - Watton 

 19:00 - msza św. 

 

W sierpniu posługę w naszej parafii pełnić będzie  
ks. Piotr Stefański z Archidiecezji Przemyskiej,  

student KULu.  
Otoczmy go naszą modlitwą. 

 


