1 listopada ( wtorek )-Uroczystość ku czci Wszystkich Świętych. Msze sw w tym
dniu: Dom Polski w Hove – godz 10.30; Crawley – godz 17.30 oraz w Hove ( St.
Georges Chuch ) godz 19.00.
Msze św. w dzień zaduszny ( środa) w Domu Polskim będą o g 10.30 i 18.30.
Wspólna modlitwa na cmentarzach: w Hove 30 października (niedziela) od
godz 13.30; 4 listopada ( piątek) w Brighton i Woodingdean od godz 11.30. oraz
w Crawley 9 listopada od godz 11.45
Przez cały listopad będzie codziennie sprawowana msza św. za dusze
wypomninane. Tak ja w latach poprzednich zachęcam do wypisywania imion
zmarłych na listach wypominkowych, które będą rozdawane po mszach św oraz
są zamieszczone na stronce parafialnej. Za ofiary składane w ramach
wypominek składam serdeczne podziękowanie. Bóg zapłać
1. Październik to miesiąc różańca św. Dziękuję Różom Żywego

Różańca za modlitwę w intencjach naszej parafii, naszych rodzin i
pokoju na świecie. Razem modlimy się na różańcu po mszy św.
2. Katechezy przygotowującej do I Komuni św: w Domu Polskim w
Hove – we wtorki od godz 18.00 oraz w kościele w Crawley we czwartki
od godz 18.00. Bardzo proszę rodziców o reguralny udział we mszy św
niedzielnej.
3. Spotkania grupy Mężczyzn Św. Józefa odbywają sie w środy o
godz 19.00 w Domu Polskim w Hove. Zachęcamy panów do włączenia
się do tej wspólnoty. Szczegółowych informacji udziela prowadzący
Marcin Kuzborski (m. 07894109809)
4. Modlitewne spotkania Wspólnoty Domowego Kościoła odbywają
sie w czwartą sobotę miesiąca w Domu Polskim od godz 11.00
5. Okazja do spowiedzi przed i po mszy sw w każdym ośrodku
duszpasterskim. Na spowiedź oraz rozmowe można się umowić
dzwoniąc do ks. proboszcza na nr. 07789897003
6. Poradnia AA- Anonimowi Alkoholicy-( porady także w języku
angielskim)
tel.
020-39160097.
www.aalondyn.org,
email:
pomoc@aalondyn.org
6. Zachęcamy do wynajęcia salki w Domu Polskim w Hove.
Szczegołów udziela i wnajmem zajmuje się Piotr Chmurzyński (m.
07724544120).
7. W iminienu rady parafialnej i własnym bardzo dziękuję za
finansowe wspieranie parafii. Bóg zapłać za ofiary składane na tace
oraz w ramach Gift Aid. Osoby które podpisały deklaracje Gift Aid
ale zapmniały swój numer w każdej chwili mogą wrócił do tej formy
płatności kontaktując sie z ks. proboszczem.
8. Intencje mszalne można zamawiać po msza sw oraz droga mailową.
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Październik-Listopad 2022
Jeśli zamierzasz uciec od ludzi.
Abbas Longin radził się abby Lucjusza:
- Chcę unikać ludzi.
- Jeśli się najpierw nie nauczysz żyć dobrze wśród ludzi, to i w
samotności nie będziesz umiał żyć dobrze.
Co oznacza nauczyć się żyć dobrze z ludźmi? Wierzyć że ktokolwiek mnie dziś
spotka, dobry jest, bo od Boga pochodzi.
Żyć z ludźmi, to mieć serce wolne od urazy, być wdzięcznym każdej osobie,
która choć przez chwilę się przy mnie zatrzymała. Nieważne, czy było to
spotkanie przykre, czy miłe, ten człowiek jednak się zatrzymał. Bóg kazał mu
stanąć obok nas.
Żyć dobrze wśród ludzi to traktować innych jak lepszych od siebie. To odkryć
z całą duchową mocą, że pomiędzy mną a największym łajdakiem nie istnieje
żadna obcość.
W zapisakach pewnego starca znajduję wyznanie:
15 grudnia 1819 roku. Podczas posiłku zrozumiałem nagle, jaką
postawę należy przyjąć wobec braci, z którymi prowadzę wspólne
życie. Wszystkie ich grzechy, które wyznają lub które dostrzegam,
muszę wziąć na siebie i za nie żałować, jakbybyły to moje własne
winy. A wszystko po to, aby ich w ogóle surowo nie osądzać i wcale
nie popodać w złość. Błędy, grzechy, uchybienia moich braci będą na
mnie.
Jeśli zamierzasz uciec od ludzi, ponieważ siebie uważasz za lepszego, a
innych za gorszych, to lepiej daj sobie spokój. Taka samotność cię zniszczy.
Wartość modlitwy
- Po czym poznac, że człowiek sie nawraca?- zapytała mnie pewna
karmelitanka.
- A siostra jak myśli?
- Kiedy ludziom obok nas lepiej sie z nami żyje.

Boże, pozwól mi się z Tobą zgodzić
Jaki jest najpewniejszy sposób, żeby nie być szczęśliwym? Zabieganie o
szczęście za wszelką cenę. Niczym w Alicji po drugiej stronie lustra, żeby się
gdzieś dostać, należy biec w odwrotną stronę. Albo jak u Mistrza Eckharta,
wyrażanie prawdy poprzez paradoksy. Błagam Boga, by uwolnił mnie od
Boga - mówił dominikański mistyk-wywołując przerażenie słuchaczy.
Bóg nie jest przedmiotem, nie da się złapać, ujarzmić. Podobnie i nasze
wyobrażenie jest zawsze czymś mniejszym. Ostatecznie musimy więc zostać
oderwani od wszelkich obrazów i pojęć na temat Boga, aby odnaleźć Boga
prawdziwie. Słowa Mistrza Eckharta, niczym żyleta naostrzona przez Ducha
Świętego, rozcinają wszystko, co jest fałszywe.
Podobnie jest ze świętością. Żaden święty nie ma pojęcia o tym, że jest
święty. Świętość niczym pokora, sama w sobie jest nieuchwytna i wyrasta
jakby niespodziewanie, czego człowiek nie jest nigdy świadomy. Jedynym
nabożeństwem jest po prostu Boża wola i narastające pragnienie: „Boże,
pozwól mi się zgodzić z Tobą, wykorzystaj mnie, w jakikolwiek sposób
zechcesz".
A kiedy te słowa zaczną się realizować, oby tylko nie starać się tego procesu
zatrzymać.
*
Dopóki pytanie brzmi: „Ile udało mi się zrobić?", zawsze pozostanie
wątpliwość, czy to wszystko jest cokolwiek warte. Jeśli jednak zapytam: „Ile
warte jest to, co Bóg zrobił przez nas?" - zmienia się perspektywa.
To bardzo łatwe, ale zarazem i trudne. Ze względu na prostotę.

Samotność....
Kryzysy pojawiają się z nadmiernych oczekiwań. Druga osoba ma mnie
całkowicie wypełnić, zawsze zrozumieć, zaspokoić potrzeby. Powinna się stać
niczym Bóg. Jeśli ktoś nie potrafi być sam ze sobą, nie będzie umiał być także
z innymi ludźmi, gdyż nieświadomie będzie chciał ich zawłaszczyć. To
zniszczy każdą relację.
Pierwszym aktem miłości do moich braci jest szacunek dla ich samotności.
Podobnie małżeństwo jest towarzyszeniem drugiej osobie w jej samotności.
Widziałem dramaty wśród ludzi, którzy wciąż szukają potwierdzenia własnej

wartości w innych. Tak bardzo boją się odkrytej w sobie pustki, że kiedy już
się z kimś spotykają, oplatają go jak bluszcz. Kilkanaście telefonów dziennie,
kilkanaście esemesów. Nie odbierzesz - „Co się stało?". Przestają żyć swoim
życiem, a zaczynają cudzym.
Spotkałem kleryka, do którego mama wydzwaniała dwa razy dziennie. Kiedy
powiedział, że nie jest w stanie tego udźwignąć, matka czuła się odrzucona i
urażona. Nie potrafiła przeżywać własnej samotności.
Dobry rodzic tak wychowuje dziecko, aby to dziecko już go nie potrzebowało.
Wypycha w świat. Dobry mistrz to taki mistrz, który nie zawłaszcza, lecz
potrafi się odsunąć, aby uczeń mógł wzrastać. Żaden człowiek, choćby
najbliższy, nie jest naszą własnością, ale należy do Boga.
Święta Maryjo, ratuj mnie!
Kiedyś zły duch w ludzkiej postaci znęcał się nad pewną kobietą. Ona nie
mogła go odpędzić ani wodą świeconą, ani znakiem krzyża. W końcu,
pouczona przez jakiegoś świętego męża, zawołała: “Święta Maryjo, ratuj
mnie!” Ten natychmiast zamilkł, jakby go kto uderzył jakąś maczugą i w
końcu, wróciwszy do siebie, powiedział: “Zły diabeł wszedł w usta tego, kto
cię tak pouczył” - i zaraz zamilkł. Błogosławiony Jakub do Voragine OP:
“Kiedy zły duch słyszy, jak się Ją pozdrawia, to tak jakby słyszał grzmot,
który go poraża: “Grzmot twego głosu wśród terkotu kół” (PS 77,19). Diabeł
bowiem kręci się wówczas w przerażeniu jak szalony. Kiedy ponadto słyszy
jeszcze oddawanie Jej chwały, czuje się tak, jakby mu kto mieczem gardło
przebił.”
Biblijny potop jest symbolem sądu Bożego. Kiedy głębokie wody zalały całą
ziemię, na powierzchnię wynurzyła się jedynie arka. Im wody było więcej,
tym wyżej wznosiła się ku niebu. Pośród tajfunów, sztormów i potopów taką
arką jest Maryja. W niej można uzyskać wytchnienie.
Gdy chwytamy różaniec, patrzymy na ikonę lub wołamy do Niej w każdy inny
sposób, Maryja ukrywa nas pod swoim płaszczem. Znika się wówczas dla
ludzi, stając się widocznym dla Boga.

Powyższe refleksje zaczepnałem z książki O. Kszystofa Pałysa pt. „HEWEL
Wszystko jest ulotne oprócz Boga” , którą bardzo polecam.
Proboszcz: ks. Tadeusz Białas 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

