
Stały porządek Mszy Świętych w Sussex i Kent: 
HOVE, St. George 
Court Farm Road Każda sobota 18.30 

BRIGHTON, St. Mary Magdalen, 
Upper North Street Każda niedziela 12.45 

CRAWLEY, Queen of Heaven 
Stagelands, Langley Green Każda niedziela 11.15 

HASTINGS, Our Lady Star of the Sea 
,High Street Pierwsza niedziela miesiąca 18.00 

EASTBOURNE, St. Agnes 
10 Whitley Road Druga i trzecia niedziela miesiąca  

18.00 
TUNBRIDGE WELLS,  
St Augustine ,Crescent Road Czwarta niedziela miesiąca 19.30 

HOVE, 78 Farm Road  
Crawley, Queen of  Heaven 

Poniedziałki środy i piątki 
Każdy czwartek 

10.30 
18.00 

Przypominamy, na dalszy czas ograniczeń ze względu na pandemię, o zachowanie 
wskazań danych parafii. Dziękujemy za zrozumienie. 

 
1.Okazja do spowiedzi przed świętami: 
Brighton - poniedziałek  29 marca od 17.30 do 19.00 oraz dodatkowa w Crawley w 
Wielki Piątek w trakcie i po Liturgii  (2 księży) 
1.Liturgia Triduum Paschalnego z ograniczeniami i także w wersji skróconej. 
Proszę się zapisywać po mszach świętych w najbliższą niedzielę. 
2. Święcenie pokarmów będzie tylko w Hastings i Eastbourne (w pozostałych 
miastach nie mamy pozwolenia).  
3. Bardzo dziękujemy stewardom za pilnowanie porządku i prosimy o dalszą pomoc. 
4. W imieniu rady parafialnej i własnym bardzo dziękuję za 
finansowewspieranie parafii w czasie całego roku pandemii i proszę o 
dalsze. Bóg zapłać za ofiary składane na tace oraz w ramach Gift Aid (są jeszcze 
kopertki gift aid do odebrania). 
5. Po Wielkanocy wznawiamy katechezę dla dzieci pierwszokomunijnych. 
6. Wznawiamy spotkania grupy Mężczyzn Św. Józefa. Rozpoczęcie w środę 14 
kwietnia mszą św. o godz 19.00 w Domu Polskim w Hove. 
7. Koło Żywego Różańca - zachęcamy drogich parafian z Brighton do dołączenia 
się do żywego różańca. Zapisy przyjmuje Pani Lucyna Czapiga tel. 07722121582 
8. Od najbliższej soboty powracamy do mszy świętej sobotniej w kościele 
w Hove (St. Geogres  Church). Msza św o godz 18.30 i spowiedź od 17.45. 
9. W dalszym ciągu jestem gotowy z wami się spotkać i także poświęcić wasze domy 
i pokoje. Można dzwonić na tel. 07789897003 albo pisać na emaila. 
10. Zachęcamy do zamawiania intencji mszalnych za zmarłych oraz żyjących. 
 

 

Tridum Paschalne 
 
Wielki Czwartek (1 kwietnia) – Msza 
św. w Domu Polskim w Hove  o godz. 
17.30 (także online) 
 
Wielki Piątek (2 kwietnia) – Liturgia 
Męki Pańskiej w kościele w Hove (St. 
George’s Church) o godz. 15.00 oraz 
w Crawley o godz. 17.30 
 
Wielka Sobota (3 kwietnia) – Liturgia 
w kościele w Hove (St. George’s 
Church) o godz. 19.00 

Uroczyste Msze Święte w 
Niedziele Zmartwychwstania 

Pańskiego 
(4 i 5 kwietnia) 

 
Crwaley – godz. 8.15 oraz 11.15 
Drugi dzień świąt 
msza św. o godz 11.15 
 
Brighton - godz. 13.00 
Drugi dzień świąt 
msza św. o godz. 13.00 
 
Hastings – godz. 13.30 
 
Tunbridge Wells – godz. 19.00 

 

Dzień, który Pan uczynił. Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego 
Oto dzień, który Pan uczynił, radujmy się w nim i weselmy!  Tak brzmi 
sekwencja dzisiejszego święta. Starożytna Tradycja Kościoła uznaje święta 
Zmartwychwstania Pańskiego za najstarsze i najbardziej czcigodne w całym 
roku liturgicznym. Każda niedziela jest „miniaturą Wielkanocy”. 

Dlaczego te święta są tak ważne dla nas, dziś? 
        Wielkanoc jest świętem wiary. Dzisiejsza Ewangelia mówi o drodze do 
wiary w zmartwychwstanie uczniów Jezusa: Marii Magdaleny, Piotra i Jana. 
Maria Magdalena zobaczyła pusty grób. I zatrzymała się na tym znaku. Piotr 
zobaczył więcej. Wszedł do grobu i zobaczył ławę, na której spoczywało ciało 
Jezusa, zobaczył również całun, którym owinięte było Jego ciało. Zobaczył 
znaki, ale nie zobaczył Jezusa. Piotr widzi, ale jeszcze nie rozumie. Na końcu 
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wszedł do grobu Jan. Zobaczył to samo, a jednak najwięcej. Jan ujrzał i 
uwierzył. By ujrzeć i uwierzyć potrzeba serca, które kocha i które wie, że jest 
kochane. Kto doświadcza w głębi serca miłości Jezusa, może uwierzyć w 
zmartwychwstanie. 
        Każdy z uczniów Jezusa w innym czasie dochodzi do wiary w 
zmartwychwstanie. Jest to możliwe, bo Bóg stawia na ich drodze znaki. 
Również dziś Jezus daje nam znaki wieczności. Jedni, jak święci mistycy 
noszą na sobie stygmaty, rany upodabniające do cierpiącego Jezusa. Inni 
odnajdują Jezusa żyjącego na wieki w Biblii, w żywym Słowie Boga. Inni w 
znakach sakramentalnych, w Eucharystii, wspólnocie wierzących. Jeszcze inni 
w drugim człowieku albo nawet w prozaicznych przeżyciach dnia. 
       By zobaczyć Jezusa zmartwychwstałego potrzeba zmysłu wiary. Trzeba 
pozostawić kamień i grób, wznieść się ponad to, co zewnętrzne, zmysłowe, co 
dotykalne i widzialne, a więc ponad te znaki, które nazbyt absorbują uwagę, 
energie, siły i zasłaniają rzeczywistość duchową, zasłaniają Jezusa. 
       Jezus objawi nam siebie, jeśli uwierzymy. Może wtedy, gdy, jak Piotr 
porzucimy swoje kalkulacje, pewność siebie, pychę i staniemy w prawdzie. 
Może, gdy jak Jan staniemy w pokorze, modlitwie i kontemplacji, otwarci na 
Jego tajemnicę, a może, gdy będzie w nas  cierpliwość i żarliwość miłości 
Marii Magdaleny.  
       Wielkanoc to także święto nadziei. Chrystus zmartwychwstał jako 
pierwszy. My również zmartwychwstaniemy. Nie jesteśmy tylko istotami 
biologicznymi, których byt kończy się wraz ze śmiercią. Jesteśmy osobami, w 
których odbity jest duchowy obraz i piękno Boga. Bóg jest nieśmiertelny. My 
również mamy udział w wieczności. To, co tworzymy na ziemi: dobro, piękno,  

miłość; to, co dla nas wartościowe i ważne nie kończy się z chwilą śmierci. 
Żyje na ziemi dalej poprzez innych, poprzez potomków czy ludzi dobrej woli, 
którzy je kontynuują. Ale żyje również na wieki w Bogu. Zmartwychwstanie 
jest wiecznym życiem. Dlatego jeden z teologów nazwał Wielkanoc „zrywem 
ku życiu”. 

        Wielkanoc jest świętem miłości. Św. Paweł w przepięknym hymnie o 
miłości napisał, że właściwie tylko ona pozostanie (1 Kor 13). Wiara i nadzieja 
po zmartwychwstaniu nie będą już potrzebne. Pozostanie tylko miłość. W 
ziemskim życiu doświadczamy cierpienia i trudu. Planujemy, tworzymy, 
budujemy lepsze życie. Ale mamy świadomość, że wszystko jest kruche. 
Wystarczy kilka chwil, jak w czasie trzęsienia ziemi, aby zniszczyć dorobek i  

trud całych pokoleń. Takie chwile rodzą pytanie: jaki to ma sens? 
        Ma sens, gdy jest utrwalone poprzez miłość. Nawet, gdy wszystko utraci 
sens, pozostanie miłości w Bogu. Pozostanie przeczucie, a nawet pewność, że 
miłość jest silniejsza od śmierci. 
        Rosyjski święty Serafin z Sarowa przebywał przez wiele lat na 

pustkowiu. W tym czasie nie rozmawiał z nikim, nawet z zakonnikami, którzy 
przynosili mu czasem pożywienie. Po wielu latach modlitwy i całkowitego 
milczenia, poczuł, że Bóg posyła go do współbraci do klasztoru i do ludzi. 
Wiele osób słyszało o jego świątobliwym życiu i przychodziło, by prosić go o 
radę. Św. Serafin powtarzał wówczas jedno zdanie: Moją radością jest 
Chrystus zmartwychwstały! To jedno zdanie przywracało wiarę, nadzieję i 
miłość (R. Cantalamessa).  
         Jaki sens ma zmartwychwstanie Jezusa dla mnie? Jak wyobrażam sobie 
moje zmartwychwstanie i życie wieczne? Jakie miejsce w moim życiu zajmuje  

wiara, nadzieja i miłość?                                               (O. Stanisław Biel) 

 

 

PROWADŹ MNIE ŚWIATŁO 
by  John Henry Newman 

 
Prowadź mnie, Światło, swą błogą opieką, 
Światło odwieczne! 
Noc mroczna, dom mój tak bardzo daleko, 
Ty mię prowadź. 
Nie proszę rajów odległych widoku, 
Starczy promyczek dla jednego kroku. 
 
Nie zawsze tak się modliłem jak teraz, 
Światło odwieczne. 
Sam chciałem widzieć, sam chciałem wybierać 
Swą własną drogę. 
Pomimo trwogi łaknąłem barw świata, 
Ufny w swą siłę. Przebacz tamte lata. 
 
Tyś zawsze trwało, gdym przez ludzką ciemność, 
Przez bór, pustynię 
Błąkał się dumny. O, czuwaj nade mną, 
Aż noc przeminie, 
Aż świt odsłoni te drogie postacie, 
Którem ukochał niegdyś, którem stracił. 

Kochani parafianie i 
sympatycy duszpasterstwa w 
Sussex i Kent. 
 
Kierując się modlitwą Sw. J.H. 
Newmana życzę wam i sobie aby 
tutaj na obczyźnie dalej 
towarzyszyło nam Światło Pana 
Zmartwychwastałego. Niech On 
wzmocni naszą wiarę, niech 
pomoże nam odkryć sens tego co 
teraz przeżywamy oraz niech 
nasze serca napełni swym 
pokojem i nadzieją na lepsze 
jutro.   
Z całego serca dziękuję Wam za 
waszą obecność w tutejszej 
rozległej parafii, za wasze 
modliwy, zaangażowanie oraz 
wsparcie duchowe i materialne. 
Msze św. w czasie wielkanocym 
będę sprawował w waszych 
intencjach i waszych rodzin. 

Ks. Tadeusz 
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