
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moi Drodzy 

Święta Bożego Narodzenia gromadzą nas w gronie najbliższych, aby 
w poczuciu miłości, zaufania, bezpieczeństwa, wspominać, a przez to 
wspomnienie uczestniczyć w tym wielkim wydarzeniu Narodzenia 
Jezusa Chrystusa. 

Stały porządek Mszy Świętych w Sussex i Kent: 

HOVE, St. George Court Farm Road 
Każda sobota 

Każda niedziela 

18.30 

9.15 

CRAWLEY, Queen of Heaven, Stagelands, 

Langley Green 
Każda niedziela 11.45 

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 19.00 

HOVE, 78 Farm Road  

Crawley, Langley Green  

Poniedziałki środy i piątki 
Każdy czwartek 

10.30 

18.00 

 

Proboszcz: ks. Tadeusz Białas 

Flat 1, 30 Sackville Road, 

Hove, East Sussex, BN3 3FB 

t. 01273 720 069m. 07789 897 003 

E-mail: brighton@pcmew.org 

www.parafiabrighton.org 

1. Możliwość spowiedzi przed świętami: w Hove – 19 grudnia (poniedziałek) 
od godz. 17.30; 21 grudnia ( środa) w Bognor Regis od 17.30; w Crawley – 22 
grudnia (czwartek) od 17.30; w pozostałych miejscowościach przed i po mszach św. 

2. 23 grudnia (piątek) o godz. 10.30 - będziemy modlić się za długoletniego 
proboszcza tutejszej parafii, śp. ks. Krzysztofa Kozakiewicza w V rocznicę śmierci 
oraz śp. ks. Tadeusza Wojtasa. 

3. 31 grudnia (sobota) w Domu Polskim o godz. 11.00 odprawiona zostanie msza św. 
dziękczynna za wszystkie łaski otrzymane przez nas w mijającym roku. Przed Mszą 
św okazja do modlitwy przed Najświętszym Sakramentem. 

4. Msze św w Nowym Roku 2023 (niedziela): Crawley -11.45; Hove -13.15; Hastings 
– godz. 18.00 oraz w sobote 31 grudnia tradycyjnie o 18.30. Podczas tych mszy 
św.naszą parafię i rodziny zawierzymy Panu Bogu poprzez wstawiennictwo 
Św. Bożej Rodzicielki. 

5. Wizyty duszpasterskie (kolęda) wraz ze święceniem mieszkań  
i błogosławieństwem mieszkańców rozpocznę zaraz po świętach. Na kolędę można 
zapisać się mailowo, telefonicznie lub zgłosić się po mszy św. 

6. 12 stycznia( czwartek) po mszy św. w Crawley o godz 18.00 zuchy i harcerze 
zapraszają na tradycyjne polskie jasełka. Prze tej okazji bardzo dziękuję za 
zorganizowanie Balu Wszystkich Świętych. 

7. Kurs przedmałżeński połączony z poradnią rodzinną – 28 stycznia (sobota) o 
godz. 11 w Domu Polskim w Hove. 

8. 29 stycznia będziemy modlić się do Dobrego Boga wzywając wstawiennictwa 
błogosławionego Karla Akutis. Przy końcu każdej mszy sw będzie mozliwość 
ucałowania relikwii blogosławionego Karla. 

9. Msza św.w każdy czwartek w Crawley o godz. 18.00. Przed mszą św. okazja do 
spowiedzi. 

10. W imieniu Rady Parafialnej i swoim serdecznie dziękuję za ofiary składane na 
tacę oraz w formie Gift Aid. Koperty na nowy rok będą do odbioru po mszach św. 

11. Zachęcam do zamawiania intencji mszalnych za żyjących i zmarłych. 

PASTERKI i MSZE ŚW. W BOŻE NARODZENIE 
sobota, 24 grudnia 
godz. 19.30 – Crawley 
godz. 21– Hove (St. George’s Church; Court Farm Road) 
 
UROCZYSTOŚĆ BOŻEGO NARODZENIA 
niedziela, 25 grudnia 
Crawley – godz. 11.45 
Hove – godz. 13.15 
Tunbridge Wells – godz. 19.00 
 
DRUGI DZIEŃ ŚWIAT (Św. Szczepana) 
Crawley- 11.45 
Hove – 13.15 
 
NOWY ROK 
1 stycznia (niedziela) 
Crawley – godz. 11.45 
Hove – godz 13.15 
Hastings – godz 18.00 
 
OBJAWIENIE PANSKIE (Trzech Króli) 
Piątek(święto obowiązkowe) 
Hove – godz. 10.30 (Dom Polski) 
Crawley – godz. 17.45 
Hove – godz. 19.00 (St George’s Chuch) 
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Chrystus przyszedł z nieba na ziemię, aby człowiekowi dać pewność, 
że jest kochany, że jest potrzebny. 
My wspominając to historyczne wydarzenia w te Wielkie Rodzinne 
Święta, pragniemy zanurzyć się w tej Wielkiej Tajemnicy Miłości Boga 
do człowieka. Czynimy to tylko, dlatego, aby choć trochę z tego, co tam 
się dokonało stało się i naszym udziałem... 

Dlatego uczestnicząc w tej wielkiej radości, że zapowiadany Książę 
Pokoju, Sprawiedliwości „...Nam się narodził...”, ośmielam się złożyć życzenia 
takie zwyczajne i proste: 

Niech Pokój i Ufność stanie się naszym udziałem. 
Niech Miłość będzie naszym doświadczeniem każdego dnia. 
Niech poczucie, że jesteśmy potrzebni nigdy nas nie opuszcza. 
A przede wszystkim, niech nam Bóg Błogosławi, 
byśmy tym wszystkim dzielili się z tymi, którym na co dzień, tego brak. 
W intencjach waszych i waszych rodzin będą sprawowane Pasterki ,msze św. 
w Boże Narodzenie oraz Nowy Rok.  Ks. Tadeusz  

Rozważanie na Boże Narodzenie 2022 

Przeżywamy dzisiaj jedną z największych i najpiękniejszych tajemnic naszej 
wiary. Bóg stał się Człowiekiem, przyszedł, aby zamieszkać z nami, nauczyć 
nas żyć i kochać, objawić miłosierne serce swego Ojca, aby przypomnieć 
nam o naszym boskim pierwiastku; że jesteśmy dziećmi dobrego Boga. 

W Jezusie Bóg wszedł w ludzkie życie, ale także cierpienia, biedy, 
nieporadności. Narodził się w skrajnym ubóstwie, już w dzieciństwie 
doświadczył odrzucenia, przez Heroda i dwór, a także elitę religijną, 
następnie musiał emigrować do Egiptu, gdy Herod chciał Go pozbawić życia. 
Jego życie w Nazarecie nie było łatwe. Żył jak jeden z wielu anonimowych 
biedaków. Zakończył swe życie również w cierpieniu i ubóstwie, na krzyżu, 
pozbawiony wszystkiego. 

Jeden z jezuickich poetów z XVII wieku napisał: „Nie dać ograniczyć, nawet 
przez to, co największe, zawierać się jednak nawet w tym, co najmniejsze – 
boska to rzecz”. Tajemnicę tę kontemplujemy przy żłóbku. Bóg 
Wszechmocny Stwórca nie zacieśnił się w sobie, w tym, co największe, w 
swojej boskości, świętości, niedostępności, odwiecznej Miłości, ale zawarł 
się, objawił się w tym, co najmniejsze, najbiedniejsze, a zarazem 
najpiękniejsze na ziemi – w dziecku, w Betlejem, a później w znaku chleba, w 
Eucharystii. 

Kolejny raz przyszliśmy do świątyni, by kontemplować wielką tajemnicę 
naszej wiary. 

W jaki sposób to uczynić? 

1. W zadziwieniu. Nad tak wielkim miłosierdziem i miłością Boga można się 
tylko pochylić z zadziwieniem. Czasem wydaje nam się, że już nic nas nie 
zadziwi. Wszystko mamy skatalogowane, sprecyzowane, logiczne. Jednak 
nie w życiu wiary. Wiara jest ciągłym otwieraniem się w zadziwieniu na 
niespodzianki Boga. Narodzenie Boga w betlejemskiej szopie jest tak 
„nielogiczne” w swej bezgranicznej Miłości, że nie zgłębimy go do końca 
naszego życia. 

2. W prostocie i pokorze. Bóg przychodzi na ziemię w tak zwyczajny 
sposób, w takiej pokorze, że człowiek po prostu tego nie zauważa. Bez 
pokory człowiek nie uklęknie przed Bogiem, by Go adorować i nie wyzna Go 
jako swego Pana. 

Pokorną Służebnicą Pańską była Maryja.  Maryja była cała dla Jezusa i żyła 
w Jego cieniu. Była nastawiona całkowicie na słuchanie Boga, Jego słowa. 
Św. Łukasz pisze, że wrzucała wszystkie tajemnice, w których uczestniczyła, 
do swego serca, rozważała je, medytowała nad nimi. 

Równie pokornym człowiekiem był św. Józef. Pismo św. nie przekazuje 
żadnej myśli, żadnego słowa Józefa. Józef jest człowiekiem dogłębnie 
milczącym i wsłuchanym w Boga. 

Ludźmi prostoty i pokory byli pasterze zginający spontanicznie kolana przed 
dzieckiem leżącym w żłobie. Ale pokorni byli również mędrcy. Wielka pokora 
połączona z mądrością i otwartością kazała im szukać Mesjasza, rozpoznać 
Go w Dziecku i pokłonić się, adorować Go. 

Również my, jeśli chcemy uczcić dziś Jezusa, powinniśmy w pokorze serca 
wyznać wiarę w Jego obecność w Betlejem i dziś, w chlebie 
eucharystycznym. 

3. W radości, pokoju i miłości. Kontemplujemy dziś żłóbek, szopkę, które 
wyzwalają w nas uczucia radości, pokoju, nadziei, piękna, czystości, 
niewinności. Jest to naturalne, bo święta zwracają nasze myśli ku obrazom 
dzieciństwa, ku miłości matki i ojca. Kojarzą nam się z tym, co najpiękniejsze 
– z czystością, niewinnością, poczuciem bezpieczeństwa. Oby te uczucia nie 
były przelotne jak mgła, ale wyzwalały w nas najgłębsze pragnienia i 
tęsknoty za miłością prawdziwą, za życiem w Bogu. 

Stając dziś przed żłóbkiem Nowonarodzonego, jak Maryja ofiarujmy 
Jezusowi naszą otwartość, milczenie i zasłuchanie. Ofiarujmy również naszą 
pustkę, bezradność, bezsilność, słabość i grzeszność. On przychodzi, by 
leczyć nasze rany, by wyzwalać nas z grzechów i przemieniać je w znaki 
swej miłości.               

  


