Ogłoszenia parafialne:
Możliwość spowiedzi przed świętami: w Crawley – 11 i 18 grudnia
( piatek) od 17.30 do 18.30; w Brighton – 21 grudnia (poniedziałek) od
godz. 17.30 do 19.00; w pozostałych miejscowościach przed i po mszach
świętych.
1.

2.

Katecheza dla dzieci komunijnych: środa- godz 18.00 w Domu
Polskim w Hove oraz sobota – godz. 12.00 w St. Wilfrid’s Way, Old
Horsham Road, Crawley RH11 8PG; 10 stycznia o godz 18.00 po mszy
św niedzielnej w St Agnes Church w Eastbourne.

3.

27 grudnia w niedzielę (Święto Św. Rodziny) - będziemy modlić się za
długoletniego proboszcza tutejszej parafii, śp. ks. Krzysztofa
Kozakiewicza w III rocznicę śmierci.

4.

31 grudnia (czwartek) w Domu Polskim o godz. 12.00 odprawiona
zostanie msza św. dziękczynna za wszystkie łaski otrzymane przez
nas w mijającym roku. Od godz. 11.15 okazja do modlitwy przed
Najświętszym Sakramentem.

5.

W Nowy Rok podczas mszy św. w Crawley (godz 11.15.) i Brighton
(13.00) naszą parafię i rodziny zawierzymy Panu Bogu poprzez
wstawiennictwo Świętej Bożej Rodzicielki.

6.

Począwszy od grudnia, bezpośrednio po nabożeństwach będzie można
nabyć świece Caritas, opłatki wigilijne i kartki świąteczne.

7.

Wizyty duszpasterskie wraz ze święceniem mieszkań i
błogosławieństwem mieszkańców rozpocznę zaraz po świętach. Na
zwyczajową kolędę można zapisać się mailowo, telefonicznie lub
zgłosić się po każdej mszy świętej.

8.

W imieniu Rady Parafialnej i swoim serdecznie dziękuję za
deklaracje i ofiary Gift Aid. Koperty na nowy rok będą do odbioru po
mszach świętych.

9.

Zachęcam do zamawiania intencji mszalnych za żyjących i zmarłych.

Duszpasterz:
ks. Tadeusz Białas COr
Flat 1, 30 Sackville Road,
Hove, East Sussex, BN3 3FB
tel. 01273 720 069
mob. 07789 897003
E-mail: brighton@pcmew.org
www.parafiabrighton.org

Reason For The Season
Kończymy adwent. Za kilka dni święta Bożego
Narodzenia. Przy tej okazji przypominają mi się
dwa stwierdzenia. Pierwsze to angielskie: „Jesus
Is The Reason For The Season”, czyli „Jezus jest
przyczyną tego okresu świątecznego”, drugie:
„Wielu ludzi chciało stać się bogami, ale tylko
jeden Bóg stał się człowiekiem”
Boże Narodzenie, jak sama nazwa wskazuje, to
świętowanie urodzin Pana Jezusa. Choć miło
jest ubrać choinkę, spędzić czas z rodziną przy
suto zastawionym stole czy wymienić się
prezentami, nie jest to sednem świąt. Jest nim
Pan Jezus, którego narodziny (czy ktoś w Niego
wierzy, czy nie) były przełomowym punktem historii świata i stały się
początkiem naszego kalendarza.
Zachęcam cię dziś do upewnienia się, czy na pewno Jezus jest w
centrum zarówno przygotowań, jak i przeżywania zbliżających się świąt. Jak
zamierzasz Go uradować? Czy pomyślałeś o jakimś prezencie? W jaki
sposób będziesz świętować Jego urodziny? Jakie życzenia Mu złożysz? Czy
wogóle zaprosiłeś Jezusa na Jego imprezę?
„Wielu ludzi chciało stać się bogami, ale tylko jeden Bóg stał się
człowiekiem”. Jakże prawdziwe zdanie.
Celebryci i dyktatorzy nieustannie aspirują do pozycji idoli, prawie
jakby boskiej roli. Chcą być najważniejsi, mieć wpływ i sławę. Pan Jezus
przyjął dokładnie odwrotną postawę. Pokory i uniżenia: „On, istniejąc w

postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem,
lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi (…),uniżył samego
siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci – i to śmierci krzyżowej”
(Flp 2, 6-6). W Niebie miał absolutnie wszystko. Idealne szczęście, zero
grzechu, zero bólu. Widział jednak nasze zmagania z grzechem i
niemożność poradzenia sobie z nim skutecznie, postanowił więc, za
namową Boga Ojca, raz na zawsze temu zaradzić. Zdecydował się zejść na
ziemię. I to nie w chwale, a w bezbronnym ciele dziecka. Zgodził się na
kompletną zależność od ludzi– ziemskich rodziców. Musiał być przecież
karmiony, przewijany, ubierany, uczył się raczkować, chodzić, mówić. On,
Bóg.
Na ziemi spędził 33 lata – niektórzy Go kochali, inni nienawidzili. Na
koniec przeszedł najtrudniejszą drogę męki i ukrzyżowania. On wiedział,
na co się pisze, a jednak powiedział świadome „Tak”. Bez Krzyża nie
byłoby Zmartwychwstania i Zbawienia. Bylibyśmy zgubieni na wieczność.

postępować, a pózniej On ci sam da poznac, w jaki sposób przestawać i
jednoczyć sie z Nim będziesz»”. („Dzienniczek”, nr 785)

Dziś na nowo moje serce przepełnia wdzięczność. Za pokorę Pana
Jezusa. Za cudowny plan przyjścia na ziemię, by wykupić Ciebie i mnie. Za
gotowość opuszczenia nieba i spędzenia wielu lat na niedoskonałej ziemi.
Za posłuszeństwo aż do końca, choć było to niesamowicie trudne.
Niech te ostatnie dni przygotowań będą przepełnione myśleniem o
sednie Bożego Narodzenia – Panu Jezusie – tak, aby Jego tegoroczne
urodziny były niezapomniane szczególnie dla Niego. Radosnych świąt
Bożego Narodzenia!

MSZA ŚW. KU CZCI ŚWIĘTEJ RODZINY niedziela, 27 grudnia
Hove (St George) (sobota) – 18.30
Crawley- godz 11.15; Brighton – godz. 12.45

Przygotowanie do świat Bozego Narodzenia ze Św. Siostrą Faustyną

Na zbliżające się święta życzę Wam otwarcia na Boga,
który stał się jednym z nas. Życzę głębokiej radości i
odważnego przyjęcia Nowonarodzonego Jezusa na teraz i
na cały Nowy Rok. Niech On napełni nasze serca pokojem,
radością i miłością. Niech błogosławi Wam, Waszym
dzieciom, rodzicom, dziadkom i przyjaciołom.
Bardzo dziekuję za Wasze zaangażowanie w tutejsze
duszpasterstwo, za cichą i dyskretną pracę, za ofiarność i
modlitwę w czasie pandemii. W Waszych intencjach i
Waszych rodzin będą sprawowane pasterki i msze św. w
Boże Narodzenie.

Pod datą 29 listopada 1936 roku Apostołka Bozego Młosierdzia zapisała takie
słowa: “Matka Boża pouczyła mnie, jak się przygotować mam do Świeta Bożego
Narodzenia. Widziałam Ją dziś bez Dzieciątka Jezus. Powiedziała mi: «Córko
moja, staraj się o cichość i pokorę, aby Jezus, który ustawicznie mieszka w sercu
twoim, mógł wypocząć. Adoruj Go w sercu swoim, nie wychodź z wnętrza swego.
Uproszę ci, córko Moja, łaskę tego rodzaju życia wewnętrznego, abyś nie
opuszczając wnętrza swego, na zewnątrz spełniła wszelkie obowiązki swoje
jeszcze z wiekszą dokładnością. Ustawicznie przebywaj z Nim we własnym
sercu, On ci będzie mocą; ze stworzeniami utrzymuj [kontakt] o tyle, o ile
koniecznść i obowiązek twój tego wymaga. Jesteś mieszkaniem miłym Bogu
żywemu, w którym On ustawicznie z miłoscią i upodobaniem przebywa, a żywa
obecnść Boża, którą odczuwasz w sposób żywszy i wyraźny, utwierdzi cię, córko
Moja, w tym, co ci powiedziałam. Staraj sie do dnia Bożego Narodzenia tak

PASTERKI i MSZE ŚW W BOŻE NARODZENIE czwartek, 24 grudnia
godz. 20 – Crawley (Stagelands, Langley Green)
godz. 21– Brighton, St. M. Magdalen (Upper North Street)
godz. 22 - Eastbourne, St Agnes (Whitley Road)
UROCZYSTOŚĆ BOŻEGO NARODZENIA piatek, 25 grudnia
Crawley – godz. 11.15; Brighton – godz. 12.45
Tunbridge Wells – godz. 19.00 (od godz. 18.30 – spowiedź)
MSZA ŚW. KU CZCI ŚW. SZCZEPANA sobota, 26 grudnia
Crawley – 11.15; Brighton – godz. 12.45

NOWY ROK 2021, 1 stycznia (piątek)
Crawley – godz. 11.15; Brighton – godz. 13.00

ks. Tadeusz Białas

