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1390        ÓSMA  NIEDZIELA  ZWYKŁA  ROKU  LITURGICZNEGO            Rok  A            

Jeden dzień 

Jak to dobrze, że w Ewangelii Chrystus podaje nie tylko zasady życia wiarą i miłością, lecz również konkretne 

wskazania, podpowiadając niejako, jak te zasady należy zastosować w życiu. Jedna z nich jest ujęta w słowach: 

„Nie troszczcie się zbytnio o jutro, bo jutrzejszy dzień sam o siebie troszczyć się będzie. Dość ma dzień swej 

biedy” (Mt 6, 34). Jest to recepta na zachowanie w życiu ewangelicznie rozumianej wolności. 

To jest mniej więcej tak, jak z wysyłaniem paczki. Codziennie rano otrzymuję do Pana Boga duże pudełko. 

Mam w nim umieścić bogactwo całego dnia. Mogę to pudełko zostawić puste, tracąc przez lenistwo cenne 

godziny, i mogę je wypełnić rzeczami bardzo wartościowymi, marnymi a nawet złymi. Godzina po godzinie, 

chcę czy nie chcę, pudełko się zapełnia. Pan Jezus przypomina, byśmy mieli na uwadze wyłącznie to pudełko, 

które wypełniamy. Z punktu widzenia praktycznego ważnym momentem jest zakończenie dnia. Chodzi 

bowiem o to, by wypełnione pudełko zapakować, zaadresować i wysłać do domu Ojca w niebie. Tam 

gromadzone paczki wszystkich dni życia po naszej śmierci zostaną otwarte i z punktu widzenia wartości 

wiecznych odpowiednio ocenione. 

Najczęściej popełniany błąd polega na tym, że ludzie wieczorem ani nie zamykają paczki, ani jej nie wysyłają 

na ręce Boga. Zostaje ona otwarta przy ich łóżkach, a kiedy następnego dnia rano otwierają oczy obok niej stoi 

następne pudełko, które trzeba pakować. Ponieważ z wczorajszego wiele spraw nie zostało zamkniętych, więc 

wloką się one do następnego. Za dziesięć dni mają już dziesięć otwartych pudełek, wszystkie pełne i połączone 

ze sobą wlokącymi się z dnia na dzień sprawami. Człowiek zaczyna się gubić. Sam już nie może zajmować się 

tym, co było, bo odbije się to źle na tym, co aktualnie robi. W tej sytuacji nie zostaje mu nic innego, jak 

wzywać kogoś, by pomógł zrobić porządek. On sam dusi się, brakuje mu wolnej przestrzeni, jest przywalony 

swoją przeszłością. 

Drugi prawie równie częsty błąd polega na bezpodstawnym martwieniu się o jutro, które nigdy do nas nie 

należy. Martwienie się tym, co będzie, to nic innego jak tracenie cennego czasu dnia dzisiejszego i przelewanie 

domniemanych smutków i goryczy przyszłości w aktualnie pakowane pudełko. Nie należy martwić się na 

zapas.                                                                                                                                                                 

„Dość ma dzień swojej biedy”. Ileż życiowej mądrości jest zawartej w tym krótkim zdaniu Chrystusa. 

Wystarczy to jedno zdanie Ewangelii zrealizować w stu procentach, tak jak radzi Jezus, by odkryć smak 

prawdziwej wolności. Jakże spokojna jest noc człowieka, który paczkę minionego dnia odesłał na adres swego 

wiecznego mieszkania. Jego przeszłość jest zawsze uporządkowana, czeka na następny dzień, by go wypełnić 

dobrem i wysłać do Boga. O jutro nie musi się martwić. „Dzień jutrzejszy sam o siebie troszczyć się będzie”. 

Najnieszczęśliwsi ludzie na ziemi to ci, którzy od lat nie wysyłają wieczorem zapakowanego dnia na ręce 

Boga. Zagubieni w przeszłości i zatroskani o przyszłość. Niewolnicy swego własnego życia. 

Jeśli każdy mój dzień jest w rękach Ojca, to i ja w każdym momencie mogę złożyć w nie swoje własne serce. 

Na tym polega ewangelicznie rozumiana wolność. I tylko w niej można realnie planować przyszłość. 

Umiejętność życia dniem dzisiejszym jest piękna przez to, że człowiek jest gotów zarówno pakować dobro 

przez sto lat na Ziemi, jak i skończyć pakowanie w dniu dzisiejszym. Czynienie dobra w czasie jest dla niego 

źródłem radości, ale i myśl o zakończeniu tego dzieła i spotkaniu z Ojcem w wieczności wypełnia go 

szczęściem. 
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Niedziela, 2. 3. 2014 r.  

 

Godz.13.00 

-  ÓSMA  NIEDZIELA  ZWYKŁA  ROKU   

   LITURGICZNEGO          (Rok A) 

- za dusze  ś.p.krewnych i przyjaciół  z  rodzin Czerwińskich 

  i  Langowskich  -  int. Pani  Gertrudy  Czerwińskiej.   

Środa, 5. 3. 2014 r.  

Godz.13.00 
                 ŚRODA  POPIELCOWA 

- za  dusze  ś.p. Heleny  Matysiak,  Feliksa  Matysiak,  

  Barbary  Mechelewskiej  i  Marii  Dachowskiej  

-  int. Pana  Władysława  Mechelewskiego. 

Niedziela, 9. 3. 2014 r. 

 

 

 

 

Wtorek, 11.3.2014 r. 

 

Niedziela, 16. 3. 2014 r. 

 

 

 

 

Wtorek, 18. 3. 2014 r. 

 

Niedziela, 23. 3. 2014 r  

 

Godz.13.00 

 

 

 

Godz.18.30 

 

 

Godz. 13.00 

 

 

 

Godz. 18.30 

 

 

Godz. 13.00 

PIERWSZA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU- Rok  A 

- za  dusze  ś.p. Józefa  Dyrdzińskiego,  rodziców  z  obojga  

  stron  oraz  ś.p. Jana  i  Stanisława  Pawłowskiego 

   int. Pani  Heleny  Dyrdzińskiej. 

- za dusze  ś.p. Macieja Rutyna  - int  siostry  z  przyjaciółmi. 

- W  intencji  Parafian. 

   DROGA  KRZYŻOWA. 

DRUGA  NIEDZIELA  WIELKIEGO POSTU – Rok A 

- za  dusze  ś.p. Józefa,  Andrzeja,  Wojciecha, Stefanii 

  Purzyńskich  ich  rodziców  oraz  za  zmarłych  z  tej  

  int. Państwa  Marii  i  Stanisława  Mechelewskich. 

- za  dusze  ś.p. Henryka  Daszkowskiego  

-  int. siostry  z  rodziną. 

   DROGA  KRZYŻOWA. 

TRZECIA  NIEDZIELA  WIELKIEGO POSTU– Rok A 

- za  dusze  ś.p. Józefy  Kutyma  w  rocznicę  śmierci  

-  int. Pana  Kazimierza  Kutyma. 

 

CHRZEST  ŚWIĘTY:  W naszym kościele  St Hugh of Lincoln w Letchworth  Sakrament Chrztu Sw. 

                                         przyjął  OSKAR  GUMIŃSKI   w  niedzielę  23 lutego 2014 r. 

Nowo  ochrzczonemu  dziecku  i  jego  rodzicom  życzymy  błogosławieństwa  i  opieki  Bożej  

 

OGŁOSZENIA     PARAFIALNE: 

1. Przygotowanie dzieci do Pierwszej Komunii Świętej odbywa się w naszym kościele w Letchworth  

w każdą niedzielę po Mszy Świętej (godz.13.00). 

2. Po Mszy św. są do nabycia Gość Niedzielny, Mały Gość Niedzielny w cenie Ł1.50, 

Różaniec, Tak Rodzinie i Anioł Stróż w cenie Ł2. 

3. W najbliższą środę 5 marca rozpoczynamy OKRES WIELKIEGO POSTU. W Środę Popielcową  

odprawiona będzie w naszym kościele w Letchworth Msza święta  o godz. 13.00  W Środę Popielcową 

obowiązuje nas post ścisły. 

4. W każdy wtorek w okresie Wielkiego Postu o godz. 18.30 odprawiana będzie Msza św oraz 

DROGA KRZYŻOWA. REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE odbędą w naszej parafii 

od 3 do 6 kwietnia 2014 r.   

5. KOLĘDA PARAFIALNA - dobiegła końca. Zaległe wizyty z okazji Kolędy u osób których  

nie było podczas wyznaczonych terminów będą omawiane telefonicznie z Ks Janem Górą i ustalenie  

daty wizyty w najbliższych tygodniach. 

Przy wyjściu z kościoła na stoliku są do pobrania formularze: 

MÓJ AKTUALNY ADRES.  

POGRZEB: 18 lutego 2014 r. w Osbourne Court Care House w Baldock zmarła  

ś.p. KAROLINA KUCHARSKA lat 89. Msza św. żałobna i Pogrzeb odbędzie się  

w czwartek  13 marca 2014 r. o godz.11.30 w kościele St Hugh of Lincoln w Letchworth 

 i odprowadzenie  do Stevenage Crematorium. WIECZNY ODPOCZYNEK RACZ JEJ DAĆ PANIE... 


