
Ogłoszenia parafialne  
 
1. W pierwszą niedzielę Adwentu, 3 grudnia, rozpoczynamy nowy rok 

liturgiczny, którego hasłem jest: „Otrzymaliśmy w darze Ducha Świętego” 
(Dz 2,38). Otwiera on zaplanowany na kilka lat program Kościoła w Polsce 
Duch, który umacnia miłość.  

2. W tym roku Wigilia wypada w niedzielę, więc przypominam, że 
obowiązuje nas udział we mszy świętej niedzielnej, która nie jest 
równoznaczna z „pasterką” czy mszą świętą bożonarodzeniową. Dzielenie  
się opłatkiem i tradycje wieczerzy wigilijnej są ważne, ale najważniejsze 
to spotkać się z Nowonarodzonym Jezusem. Dobrze też pokazać swoją 
postawę i wiarę dzieciom.  

3. Dziękuję za przygotowywane przez dzieci pierwszokomunijne jasełka, 
które w Brighton i Crawley  zobaczymy w święto Objawienia Pańskiego 
(Trzech Króli) 7 stycznia po mszach św. 

4. Przy naszej parafii otwieramy Poradnię Rodzinną pod wezwaniem Św. 
Rodziny. Dyżury będą odbywały się w Domu Polskim raz w miesiącu w 
godzinach 13.30-16.30. Poradnie prowadzić będzie pani Karolina Kupis i 
bedzie ona dostępna także pod telefonem 07546132728 w każdą sobotę 
w podanych powyżej godzinach. Potrzebujących wsparcia zapraszamy 20 
stycznia. Kolejne terminy to 3 lutego, 24 marca, 21 kwietnia i 19 maja. 

5. Dziękuję w imieniu Rady Parafialnej i swoim za deklaracje i ofiary Gift Aid. 
Koperty na nowy rok będą do odbioru po mszach świętych.   

6. Jak co roku zechcę odwiedzić chociaż część parafian na tzw. „kolędę”. 
Wizyty duszpasterskie wraz ze święceniem mieszkań i 
błogosławieństwem ich mieszkańców można zamawiać osobiście po 
mszach świętych, mailowo lub telefonicznie. 

7. Wraz z końcem roku czas na uporządkowanie dokumentacji, statystyk 
parafialnych, więc przypominam osobom, które w najbliższym czasie 
planują ślub, chrzest dziecka, I Komunię itd., iż podstawą podpisania 
różnych zaświadczeń jest przynależność do tutejszej parafii. 

8. Zachęcam do zamawiania mszy świętych, które można ofiarować za 
dusze zmarłych, z prośbą o łaski dla żyjących lub w intencjach 
dziękczynnych.  

9. Zapraszamy na obiady w Domu Polskim – odbędą się one 14 stycznia 
stycznia , 11 lutego i 18 marca. 

10. W sprawie wynajęcia sali w Domu Polskim (78 Farm Road, Hove) na 
małe przyjęcia lub uroczystości należy dzwonić do Prezes Parafii Marty 
Stemplewskiej, tel. 07882975495. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Rekolekcje i okazja do spowiedzi przed świętami (10-13 grudnia): 
10 grudnia (niedziela) – rozpoczęcie rekolekcji w Crawley (godz. 9.30)  

Brighton (godz. 12.30) i Redhill ( godz 19.00) 
Brighton – 11 i 12 grudnia (poniedziałek i wtorek) spowiedź od godz. 17.30 
do 19.00. O godzinie 19 msza święta z nauką rekolekcyjną.  

Crawley – 13 grudnia (środa) spowiedź od godz. 17.30 do 19.00.  
O godzinie 19 msza święta z nauką rekolekcyjną.  

Rekolekcje poprowadzi ks. Andrzej Pawłowski z Wałcza. 
 

PASTERKI W NASZEJ PARAFII  
niedziela, 24 grudnia 

godz. 20 – Crawley (Stagelands, Langley Green) 
godz. 22 – Brighton, St. M. Magdalen (Upper North Street) 

UROCZYSTOŚĆ BOŻEGO NARODZENIA  
poniedziałek, 25 grudnia 

Crawley – godz. 9.15  
Brighton – godz. 12.30 

Eastbourne – godz. 12.45  
Tunbridge Wells – godz. 19.30 (od godz. 18.30 – spowiedź) 

MSZA ŚW. KU CZCI ŚW. SZCZEPANA  
wtorek, 26 grudnia 

Crawley – 9.30 
Brighton – godz. 12.30 

MSZA ŚW. KU CZCI ŚWIĘTEJ RODZINY (niedziela, Stary Rok) 
Hove (St George) ( sobota)  – 18.30  

Crawley – 9.30   
Brighton – godz. 12.30 

NOWY ROK 2018 
1 stycznia (poniedziałek)  

Crawley – godz. 9.30   Brighton – godz. 12.30 
 

Duszpasterz: ks. Tadeusz Białas COr 
Flat 1, 30 Sackville Road, 

Hove, East Sussex, BN3 3FB 
t. 01273 720 069      m. 07789 897 003 

E-mail: tadeuszbialas65@gmail.com 
www.parafiabrighton.org 
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Błogosławiony owoc żywota Twojego – Jezus 

 
I Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym – tak jak Maryja 

Rozpoczyna się nowy rok liturgiczny, którego tematem i 
głównym bohaterem będzie Duch Święty. Tak zadecydowali 
Biskupi polscy, a przecież my – tu na obczyźnie, stanowimy 
cząstkę Kościoła w Polsce. 

Pierwszą osobą w chrześcijaństwie, która została napełniona 
Duchem Świętym, była Matka Najświętsza. Jakie owoce Duch 
Święty w Niej zostawił? Odpowiada na to pytanie papież 
Benedykt XVI: „Maryja okazuje się niewiastą odważną, która 
nawet w obliczu czegoś niesłychanego, zachowuje się roztropnie. 
Jednocześnie widzimy Ją, jako niewiastę prowadzącą głębokie 
życie wewnętrzne: kontroluje swe serce i rozum oraz próbuje 
poznać kontekst i całość orędzia Bożego”. Ale najważniejszym 
owocem Ducha Świętego w Maryi jest Jezus. Przecież… „poczęła 
z Ducha Świętego”. W tegorocznym Adwencie będziemy odważni 
– jak Maryja. Bądźmy rozmodleni – jak Maryja. A przez spowiedź 
adwentową, pozwólmy Jezusowi narodzić się w nas, zanim 
narodzi się w liturgii Bożego Narodzenia. 
II Bądźmy czcicielami Ducha Świętego – jak święty Jan 
Paweł II 

Nasz wielki Rodak na Stolicy Piotrowej wołał w 1979 roku, 
na Placu Zwycięstwa w Warszawie „Niech zstąpi Duch Twój i 
odnowi oblicze ziemi – tej ziemi”. 
 Duch Święty chce napełnić nie tylko serca pojedynczych 
ludzi, ale i całych narodów. Jan Paweł II powiedział nam, że 
reforma ustrojowa w Polsce, jeśli ma być prawdziwa i trwała, 
powinna być nie tylko dziełem polityków i wszystkich Polaków, 
ale dziełem Ducha Świętego. Nie tylko dziełem ludzkim, ale 
dziełem Bożym. 
 Zbliżamy się do Roku Jubileuszowego – 100-lecia 
odzyskania Niepodległości przez Polskę w 1918 roku. W 
Wywiadzie przeprowadzonym z ks. Janem Twardowskim, 
dziennikarka zapytała: „Kiedy mówi ksiądz Polska, co ksiądz 
myśli, co to dla księdza znaczy?”. Ksiądz Jan odpowiedział: „To 
jest dla mnie dom rodzinny, coś głęboko rodzinnego. Polska jest 
trochę dziwnym, nieraz trudnym krajem, tyle tu bałaganu, tyle 

swarów, tyle cierpień, a jednak bardzo się człowiek do niej 
przywiązuje. Bóg dał mi taki kraj, taką wiarę, traktuję to jako 
podarunek Boga”. 
 To, że jesteśmy w duszpasterstwie polskim, że 
przychodzimy na msze święte w języku polskim, świadczy o 
tym, że i dla nas Polska, jest wartością, choć chwilowo 
jesteśmy poza jej granicami. Niektórzy z Was na Święta pojadą 
do Polski, aby odnowić w sobie miłość do Ojczyzny. By 
naładować duchowe akumulatory, tą energią, którą Duch 
Święty złożył w naszym narodzie, odpowiadając na wołanie 
Jana Pawła II z 1979 roku. Tą energią, którą kiedyś w 
rodzinnej parafii złożył w każdym z Was Duch Święty w 
sakramencie bierzmowania. 
 A Ci z nas, którzy Adwent i Boże Narodzenie będą 
przeżywać tutaj, niech się starają być apostołami również 
wśród Anglików i również wobec Anglików. Bądźcie apostołami 
najpierw miłości Boga i miłości bliźniego. A potem apostołami 
miłości Ojczyzny. Ale też uczmy się od naszych gospodarzy 
miłości do naszej Ojczyzny. 
III Duch Święty – jak szmer łagodnego powiewu 

W Starym Testamencie prorok Eliasz czekał na spotkanie z 
Bogiem. Bóg nie przyszedł w wichurze, w gwałtownej burzy, 
przyszedł w szmerze łagodnego powiewu. 

Za kilka tygodni – Bóg zstąpi na ziemię w liturgii Bożego 
Narodzenia. Nie przyjdzie jako uzbrojony mocarz, nie przyjdzie 
z mieczem, ani inną bronią. Przyjdzie jako bezbronne, 
bezradne i łagodne dziecko. Ale to dziecko jest Bogiem. 
Uwierzmy w to. 

I powitajmy Go w sposób godny Boga, który począł się z 
Ducha Świętego i narodził się z Dziewicy. 
 

Owocnego w łaski powitania z Nowonarodzonym Jezusem,  
Maryjnej odwagi, wzmocnionej darami Ducha Świętego oraz trwania 
w apostolstwie miłości Boga i miłości bliźniego życzę Wam z całego 
serca, jednocześnie dziękując za kolejny rok mojej i naszej wspólnej 

posługi. Szczególne „Bóg zapłać” grupom modlitewnym i 
śpiewającym, ministrantom, lektorom,wychowawcom szkół i 

naszego ZHP, członkom Rady Parafialnej, prowadzącym Poradnię 
Rodzinną oraz osobom budującym wspólnotowe życie wokół Domu 

Polskiego.                                                                       Ks. Tadeusz 


