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                                                   Dlaczego nie wierzą? 

Zobaczyć na własne oczy cud. Mieć wiarygodnych świadków. Rozmawiać z człowiekiem uleczonym 

z kalectwa i nie uwierzyć. Czy to nie zastanawia? Dlaczego tak trudno przyjąć interwencję Boga?  

Ileż smutku jest w wypowiedzi kaleki, który odzyskał wzrok, skierowanej do faryzeuszy: „W tym wszystkim to 

jest dziwne, że wy nie wiecie, skąd Jezus pochodzi, a mnie oczy otworzył (...) Gdyby nie pochodził od Boga, 

nie mógłby nic uczynić”. Faryzeusze uważali się za specjalistów w sprawach Boga, a gdy stanęli wobec 

namacalnego Jego działania, nie chcieli Go ani uznać, ani przyjąć. 

Głównym powodem ich zamknięcia na Boże działanie było zbyt doczesne nastawienie. Człowiek jest jak 

izolowany przewód elektryczny. Dopóki dobrowolnie nie odsłoni z izolacji swego serca i w akcie wiary nie 

dotknie nim Boga, zbawcza moc miłości nie może do niego dotrzeć. Przesadne zaś zabieganie o dobra tego 

świata potrafi tak szczelnie odizolować człowieka od Bożego działania, że nic z Jego łaski do niego nie dotrze. 

Nam się wydaje, że szczęście polega na gromadzeniu dóbr tego świata, na szukaniu w nich przyjemności, stąd 

też sądzimy, że im więcej „nakleimy” na siebie tego, co doczesne, tym pełniej będziemy szczęśliwi. 

W rzeczywistości jednak stajemy się coraz szczelniej odizolowani od prawdziwego szczęścia.  

Bywa, że utrata dóbr tego świata – bliskiej osoby, większej ilości pieniędzy, mieszkania, pracy, zdrowia – 

czyni szczelinę w tej izolacji i jeśli wówczas człowiek sercem dotknie wartości religijnych, doświadczy 

zawartej w nich mocy. Kaleka był bardziej otwarty na działanie Boże niż zdrowi faryzeusze. Przez jego chore 

oczy, których dotknął Chrystus, moc Bożego życia popłynęła aż do jego serca. Uzdrowiony zobaczył nie tylko 

piękno barw i kształtów doczesnego świata, lecz również dostrzegł w Chrystusie Bożego Pośrednika. 

Materializm jako przeszkoda w odpowiedzi na działanie Boga łączy się ściśle z wygodnictwem. To ono obawia 

się, że przyjęcie Chrystusa pociągnie za sobą zbyt gruntowne zmiany w naszym dotychczasowym życiu. 

Trzeba bowiem niejedno przemeblować w swoim myśleniu, by dostosować swoje kroki do kroków Chrystusa. 

To, co stare, często bywa wrogiem nowego nie dlatego, by nie ceniło tego, co nowe, ale w obawie przed 

trudem przebudowy tego co stare. W człowieku dawne przyzwyczajenia są wrogiem nowych, o które 

dopomina się Bóg. Ewangelia jest zawsze nowa, jest dobrą nowiną. Jako taka nieustannie wzywa do 

przebudowy dotychczasowego życia według wzoru, który zostawił nam Mistrz z Nazaretu.  

Wielki Post to czas głębszej refleksji nad izolacją, jaka pokrywa nasze serce; to czas ożywienia wiary, czyli 

usunięcia izolacji i podłączenia do źródła zbawczej mocy; to czas trudu podjętego w celu przebudowy 

własnego życia w oparciu o łaskę płynącą z Jezusowego Serca.  

Słowa Chrystusa: „Przyszedłem na ten świat (...) aby ci, którzy nie widzą, przejrzeli, a ci, którzy widzą, stali się 

niewidomymi” zmuszają do podjęcia decyzji. Od opowiedzenia się po stronie Jezusa zależy wiele. 
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Niedziela, 30. 3. 2014 r.  

Godz.13.00 
CZWARTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU (Rok A) 

- za dusze  ś.p.Katarzyny Ejsmont w 1-szą rocznicę śmierci – 

  int. córek Danusi i Elżuni.   

Wtorek, 1 . 4. 2014 r. 

 

 

Czwartek, 3. 4. 2014 r.  

 

 

Piątek, 4. 4. 2014 r. 

Sobota, 5. 4. 2014 r. 

Godz.18.30 

 

 

 

Godz.19.00 

 

Godz.12.00 

Godz.14.15 

Godz.15.00 

- za dusze ś.p.Katarzyny, Antoniego, Stanisławy oraz Mariana 

  i Stanisława Dec – int. Państwa Wandy i Władysława Dec. 

         NABOŻEŃSTWO  DROGI  KRZYŻOWEJ. 

           REKOLEKCJE   WIELKOPOSTNE 

- za ś.p.Jadwigi Buczyńskiej i zmarłych  z rodziny – int. córki. 

  PIERWSZA  NAUKA  REKOLEKCYJNA.  
- Intencja  wolna. DRUGA  NAUKA  REKOLEKCYJNA. 

- SPOWIEDŹ  ŚWIĘTA  REKOLEKCYJNA. 

- za  dusze  ś.p. Katarzyny Ejsmont w rocz. śmierci - int.córki. 

   TRZECIA  NAUKA  REKOLEKCYJNA.   

Niedziela, 6. 4. 2014 r. 

 

 

 

Środa, 9. 4. 2014 r. 

Niedziela, 13. 4. 2014 r. 

 

Wtorek, 15. 4. 2014 r. 

17,  18  i  19. 4. 2014 r. 

Sobota, 19. 4. 2014 r. 

Niedziela, 20. 4. 2014 r. 

 

Poniedziałek, 21.4.2014r  

 

Godz.13.00 

 

 

Godz.18.30 

 

Godz.13.00 

Godz. 18.30 

 

12.00–13.00 

 

Godz. 13.00 

 

Godz. 13.00 

PIĄTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU - Rok  A 

- za  dusze  ś.p. Stanisława, Franciszki, Tadeusza, Henryka,  

  Stefana, Marii Kuś – int. Pani Stanisławy Sobek. 

- O błog.Boże dla wnuka Sebastiana –int.dziadków (PP.Ciołko) 

 - Intencja wolna. NABOŻEŃSTWO DROGI  KRZYŻOWEJ. 

NIEDZIELA MĘKI  PAŃSKIEJ-NIEDZIELA PALMOWA 

- za ś.p.Wiesława Kucharskiego–int. Polish over 60’s Club. 

- Intencja  wolna. NABOŻEŃSTWO DROGI  KRZYŻOWEJ. 

   TRIDUUM   PASCHALNE  w  kościele  w  Bedford. 

- ŚWIĘCENIE  POTRAW  NA  STÓŁ  WIELKANOCNY 

- NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO  

- W  intencji  PARAFIAN.  

-  PONIEDZIAŁEK  W  OKTAWIE  WIELKANOCY. 

-  Intencja  wolna. 

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

                                         Chrztu Sw.przyjęła OLIVIA  TOMALSKA w  niedzielę  23 marca 2014 r. 

Nowo  ochrzczonemu  dziecku  i  jej  rodzicom  życzymy  błogosławieństwa  i  opieki  Bożej  

 

OGŁOSZENIA    PARAFIALNE: 

1. Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej w naszym kościele w Letchworth odbędzie się w niedzielę 1 

czerwca 2014 r. o godz. 13.00 

2. Rocznica dzieci Komunijnych z poprzedniego 2013 roku odbędzie się w niedzielę 11 maja. 

3. W tym tygodniu od czwartku do niedzieli rozpoczynamy tegoroczne REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE, 

które poprowadzi Ks.Julian Różycki, Dominikanin długoletni misjonarz z Japonii. Program Rekolekcji 

jest podany w biuletynie parafialnym. 

4. SPOWIEDŹ REKOLEKCYJNA odbędzie się w sobotę 19 kwietnia od g.14.15 do g.15.00 

5. TRIDUUM PASACHALNE odbędzie się w kościele w Bedford (jak w roku poprzednim) 

6. Świecenie pokarmów odbędzie się w kosciele w Letchworth w Wielką Sobotę 19 kwietnia w godz. 

12.05, 12.30 i 13.00 

7. W dalszym ciągu są przyjmowane zgłoszenia dla kandydatów do Sak. Bierzmowania 

8. KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI odbędzie się w Bedford 27 kwietnia, 4 i 11 maja o g19.00 

9. Po Mszy św. są do nabycia Gość Niedzielny, Mały Gość Niedzielny w cenie Ł1.50, Różaniec, Tak 

Rodzinie i Anioł Stróż w cenie Ł2. 

10. Rozliczenie finansowe z naszej parafii w Letchworth za miesiąc Luty 2014 r.: Taca – Ł400.42 GIFT AID 

- Ł93, Opłata za Kościół angielski w Letchworth – Ł75 

11. Podziękowanie dla Polskiej Parafii w Letchworth za akcję zbiórki dla parafii Najświetszego Odkupiciela 

w Grodnie na Białorusi. 


