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26 lipca 2020 – 17ta niedziela zwykła - A. 

Pierwsze czytanie: 1 Królewska 3, 5.7-12, Psalm 119: “Jakże miłuję Prawo Twoje, Panie.”  

Drugie czytanie: Rzymian 8, 28-30; Ewangelia: Mateusz 13, 44-52. “Przypowieść o skarbie, sieci i perle.” 

 

Msze Święte w przyszły weekend:   Sobota 1 Sierpnia 17.30 w Holy Cross;  

Niedziela 2 Sierpnia 9.30 w Holy Cross, 11.30 St. Margaret Mary’s, 13.00 Polska Msza 
w St. Margaret Mary’s. 

Potrzebni wolontariusze: Nadal potrzebujemy wolontariuszy, którzy będą witali 

przychodzących do obu naszych kościołów na wszystkie Msze, a zwłaszcza do Margaret Mary’s 
w niedzielę i wszystkie Msze w dni powszednie. Skontaktuj się z biurem parafialnym, jeśli 

możesz pomóc lub chcesz dowiedzieć się więcej. 

W tej chwili nie jesteśmy w stanie celebrować mszy świętej w tygodniu, jeśli 

nie będziemy mieli wolontariuszy do pomocy.   

Drodzy Parafianie i Przyjaciele, 

W ten weekend obchodzimy pierwsze niedzielne Msze św. odprawiane w kościołach od 
22 marca. Daleko nam jeszcze do tego, by móc żyć życiem parafii tak, jak byśmy chcieli, 

ale to ważny początek. Wiem, że wielu z was się chroni lub mieszka z członkami rodziny, 
którzy powinnni się chronić. Inni są ostrożni, jeśli chodzi o przebywanie w przestrzeni 
publicznej. Jestem pewien, że w miarę upływu tygodni wielu naszych parafian poczuje się 

zdolnych do powrotu na mszę. Jeśli ktoś zechce ze mną porozmawiać o otwarciu kościołów na 
Mszę świętą, chętnie porozmawiam z wami telefonicznie lub twarzą w twarz. 

Ludzie w parafii wykonali wiele pracy, przygotowując kościoły, organizując system rezerwacji 
i upewniając się, że każdy będzie mógł bezpiecznie wejść do kościoła. 

Obecnie transmitowana Msza będzie Mszą św. O 17.30 w sobotę wieczorem. Następnie 
przygotowanie nagrania na YouTube zajmuje 3-4 godziny. Będzie to pierwsza transmitowana 

strumieniowo Msza św. z wiernymi. 

Fr. Hand 

Znaczenie rezerwacji: 

Nie mamy pojęcia, ile osób będzie chciało przyjść na Mszę w ciągu najbliższych kilku tygodni, 
dlatego prosimy o uważne przeczytanie broszury dołączonej do tego biuletynu. Od 10 sierpnia, 

jeśli wszystko pójdzie dobrze, wrócimy do tygodniowego harmonogramu mszy. Niedzielna 
Msza Święta jest dla nas ważna, ale pamiętaj, że możesz chodzić na każdą Mszę od 
poniedziałku do niedzieli, o ile są wolne miejsca. Możesz również zdecydować, aby Msza 

Święta w dni powszednie była Twoją cotygodniową Mszą, aby zapewnić miejsca dla tych, 
którzy nie mogą przychodzić w ciągu tygodnia. Możesz dokonać rezerwacji także pod numerem 

07546454419. 
Jak zostało powiedziane w zeszłym tygodniu, po konsultacji z radą duszpasterską,  
Msza św. o 11:00 w kościele st Margaret Mary’s została zmieniona na 11.30, a Msza w języku 

polskim z 12.30 - na 13.00. Jedna z grup studyjnych „Now is the Favourable Time” (główny 
wysiłek planistyczny diecezji na początku 2000 roku) zasugerowała, że główna Msza św. 

w parafii powinna być między 9:30 a 11:30. Dlatego uznałem, że Msza o 9:30 musi pozostać 
na swoim miejscu, ale aby dać sobie lub każdemu księdzu odwiedzającemu wystarczająco 
dużo czasu po Mszy o 9:30, pomyślałem, że konieczne jest przesunięcie Mszy o 11:00. 

Oznaczało to również przesunięcie Mszy o 12.30. Oczywiście każda zmiana jest dobra dla 
niektórych, a dla innych nie; Proszę wszystkich o współpracę w odniesieniu do nowych czasów. 
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Podczas każdej Mszy św. będzie obowiązywał harmonogram lektorów tak jak poprzednio. 

Na Mszy będzie jeden lektor, który będzie korzystał z normalnej ambony. Celebrans będzie 
czytał z drugiej ambony, która znajduje się blisko krzesła przewodniczenia. W tej chwili nie 

będzie szafarzy Komunii. Ponieważ nie ma być żadnego śpiewu kongregacyjnego, 
wypracowaliśmy sposób, aby wykorzystać trochę nagranej muzyki, którą zrobiliśmy do Mszy 
transmitowanych strumieniowo, oraz, od czasu do czasu będziemy mieć mszę cichą lub 

organową.  
Pamiętajcie, że nie ma śpiewu kongregacyjnego, ponieważ ryzyka przeniesienia wirusa. Na 

Msze 1/2 sierpnia o godz. 9:30 będzie cicha Msza (bez muzyki), o godz. 11:30 będzie 
odtworzona muzyka na wejście; Święty Święty; Baranek Boży i Komunia. Msza św. O 17.30 
nagrywana do transmisji strumieniowej. 

Msza powinna być w miarę krótka.Rady dotyczące udzielania Komunii św. znajdują się w 
broszurze. Zwróć uwagę, że celebrans powie do całego zgromadzenia: „Niech Ciało i Krew 

Chrystusa zapewniają nam wszystkim bezpieczeństwo na życie wieczne”. Zgromadzenie 
odpowiada: „Amen”. Komunię przyjmuje się w ciszy. Jeśli ksiądz dotknie ręki kogokolwiek, 
zatrzyma się, umyje i odkazi ręce. 

Proszę, przynieś maseczkę, ale jeśli zapomnisz o swojej - mamy kilka w kościołach. 
Przy wchodzeniu do kościoła i wychodzeniu z niego należy również użyć środka do dezynfekcji 

rąk. 
Fr. Hand 

 

Otwieranie kościołów na modlitwę: w ciągu ostatnich kilku tygodni otworzyliśmy 
kościoły na modlitwę. Dziękuję osobom, które uczestniczyły w tym czasie modlitwy 
i tym, którzy ich przyjęli. Niewiele osób mogło skorzystać z możliwości otwarcia 

kościołów. Był to jednak ważny czas, kiedy parafia nauczyła się otwierać i korzystać z 

kościołów. 

Od tego weekendu kościoły nie będą otwarte na czas modlitwy, ponieważ do Mszy św. 

potrzebujemy naszych wolontariuszy, zwłaszcza że rozpoczynamy Mszę św. w dni 
powszednie od 10 sierpnia. Jeśli zauważymy wystarczające zainteresowanie, 

spojrzymy na otwieranie kościołów raz w tygodniu na modlitwę. Spróbujemy 

dowiedzieć się, jakie godziny i dni mogą być dobre dla ludzi, którzy chcą się modlić w 

kościołach. 

Od Arcybiskupa: 26 lipca to święto s. Joachima i Anny, dziadków Jezusa. W tym roku święto 

przypada w niedzielę. Chociaż nie można obchodzić tego święta, polecam Wam ten dzień jako 
świetną okazję do uznania i celebrowania wkładu dziadków w nasze rodziny i nasze parafie. 

Zobacz modlitwę na końcu tego biuletynu. 
 

Módlmy się za Ann Twomey, która zmarła.  

Nasi parafianie 
Chcemy, aby przez kilka następnych tygodni wszyscy czuli się związani z parafią i wiemy, jak bardzo za 
sobą tęsknimy i jak bardzo jesteśmy zainteresowani tym, jak inni sobie radzą. Dlatego zapraszamy 
wszystkich parafian do podzielenia się swoimi doświadczeniami związanymi z blokadą. Jeśli chcesz wziąć 
udział, wyślij swoje odpowiedzi e-mailem na adres hx_mm@btinternet.com 
1. Jak masz na imię? Do którego kościoła w parafii chodzisz; jak ludzie mogą cię rozpoznać kim jesteś? 
2. Jak Ci mija czas blokady? 
3. Co dla Ciebie zmieniło się najbardziej? 
4. Za czym tęsknisz najbardziej / czego nie możesz się doczekać? 
5. Czy udało ci się oglądać Msze transmitowane strumieniowo lub spędzić trochę czasu na refleksji / 
modlitwie? Co myślisz o tym, jak te sprawy nam idą? 
6. Czy masz jakieś małe przesłanie dla swoich współbraci parafian? „ 
(The Communications Group) 
 

Wirtualna herbata / kawa: dołącz do innych parafian na wirtualną herbatę lub kawę po 

mszy od 11:00 do 11:30 na Zoom. Identyfikator spotkania: 734 9918 6205 Hasło: 5DhvjJ 

 



Columban Truth Commission: W ciągu następnych kilku miesięcy, przy wsparciu platformy 

organizacji pozarządowych i osób fizycznych, celem Komisji jest zorganizowanie serii wydarzeń 
w różnych częściach Wielkiej Brytanii / Irlandii, aby upewnić się, że uchodźcy kolumbijscy są 

świadomi pracy Columban Truth Commission i wyjaśniając, że jeśli chcą, mogą przedstawić 
Komisji swoje świadectwo. 

 

Archidiecezjalna Ofiara online. 
Ofiara online – dawanie stało się jeszcze łatwiejsze! Wielu parafian wskazało, że 

chcieliby mieć możliwość dawania swojej zwykłej cotygodniowej ofiary, ale nie mogą dawać jej 
w normalny sposób. Ten nowy bezpieczny system wprowadzony przez Archidiecezję zapewnia 
metodę dla tych, którzy chcą wspomóc swoją parafię online. Można to wykorzystać raz w 

tygodniu, raz w miesiącu lub jednorazowo. Za usługę będzie naliczana opłata administracyjna 
w wysokości 2%; pamiętaj jednak, że pomoże to nam otrzymać i wypłacić pieniądze, których 

moglibyśmy nie otrzymać 
Jak można przesłać tacę online? Po prostu kliknij link Paya Charity Donations - Parafia Holy 
Cross PayaCharity Darowizny 
 

Wprowadź swoje imię i nazwisko, dane kontaktowe, dane karty i kwotę ofiary. Jeśli jesteś 

płatnikiem podatku, nie zapomnij zaznaczyć pola wyboru dotyczącego Gift Aid. To wygeneruje 
kolejne 25 pensów za każdego ofiarowanego funta. 
 

Dziękujemy w oczekiwaniu na wykorzystanie tego ważnego nowego środka wspierania parafii. 

 
Modlitwa Duchowej Komunii (może być odmawiana w trakcie mszy online):  

Jezu mój! Wierzę, że jesteś obecny w Najświętszym Sakramencie. Miłuję Cię nade 
wszystko i pragnę Cię posiadać w duszy mojej. Ponieważ teraz nie mogę Cię przyjąć 

sakramentalnie, przyjdź przynajmniej duchowo do serca mojego. Obejmuję Cię 
jakobyś już do mnie przyszedł i cały z Tobą się łączę, nie dozwól, abym się miał oddalić 

od Ciebie (św. Alfons Maria Liguori) 
 

Z modlitwy papieża Benedykta XVI za dziadków: 

Panie Jezu, 
narodziłeś się z Dziewicy Maryi, 
córki świętych Anny i Joachima. 
Patrz z miłością na dziadków na całym świecie. 
Ochraniaj ich! Oni są bogactwem 
dla rodzin, dla Kościoła i dla całego społeczeństwa. 
Wspieraj ich! Kiedy przybywa im lat, 
niech wciąż będą dla swojej rodziny 
mocnymi filarami wiary ewangelicznej, 
stróżami szlachetnych wartości rodziny, 
żywymi skarbcami trwałych tradycji religijnych. 
Spraw, by jako nauczyciele mądrości i odwagi 
przekazywali przyszłym pokoleniom 
owoce swoich dojrzałych doświadczeń ludzkich 
i duchowych. 

Intencje mszalne 

Niedziela 26 Lipca   Za parafian 
Poniedziałek 27 Lipca   Madeline McParland 

Wtorek 28 Lipca   Maude Cannon 

Środa 29 Lipca   Molly McCabe 
Czwartek 30 Lipca   Margaret Bell 

Piątek 31 Lipca    
Sobota 1 Sierpnia   5:30 msza wieczorna 

Niedziela 2 Sierpnia   9:30 Fr Tommy Greenan 

Niedziela 2 Sierpnia   11:30 Za parafian 

https://donor.secure-operations.com/detailed/donate?charity_id=1086319&type=2&hidden_amount=&amount=&reference=EDHOL

