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                                                  Niebo w sercu 

Wspominamy moment z życia Chrystusa po zmartwychwstaniu, w którym po raz ostatni spotkał się w sposób 

widzialny z Apostołami i swymi uczniami na górze Oliwnej. Odszedł do nieba. A gdzie jest niebo? Gdzie 

można Chrystusa dziś spotkać? Gdzie można z Nim porozmawiać? Przecież od tego spotkania zależy szczęście 

chrześcijanina. 

Jedni uważają, że niebo, do którego odszedł Chrystus, jest bardzo daleko. Między ziemią, na której żyjemy, 

a niebem, w którym On się znajduje, jest wielka przepaść. Niebo i ziemia to dwie zupełnie różne, odległe od 

siebie rzeczywistości. W takiej sytuacji chcąc się z Chrystusem spotkać, istnieją tylko dwie możliwości: albo 

trzeba umrzeć, albo czekać, aż On po raz drugi przyjdzie na ziemię. 

Ludzie ci przeżywają bolesne rozdarcie. Z jednej strony tęsknią za nawiązaniem kontaktu z Chrystusem, za 

ziemią obiecaną, za rzeczywistością, w której nie ma cierpienia, w której jest tylko i wyłącznie radość 

i szczęście, a z drugiej strony muszą być na ziemi, muszą zajmować się tym wszystkim, co składa się na 

ludzkie życie. Traktują pobyt na ziemi jako wygnanie, jako uciążliwe przejście i lekceważąco patrzą na to 

wszystko, co się składa na doczesne życie. 

Trzeba jednak jasno powiedzieć, że jest to poważny błąd, bo Chrystus odchodząc do nieba wyraźnie 

powiedział: „A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata”. On pozostał z nami i nie 

należy sądzić, że tu na ziemi nie można Go spotkać. On przestał się ukazywać, nie można Go dotknąć i nie 

można włożyć swojego palca w miejsce gwoździ, tak jak to zrobił św. Tomasz. Zrezygnował z tej formy 

obecności dlatego, że chciał być dla tysięcy i milionów, a ta doczesna obecność była zarezerwowana dla 

niewielu. Przestał się objawiać w formie widzialnej, ale pozostał z nami. 

Istnieje druga grupa chrześcijan, którzy właśnie potraktowali na serio to ostatnie zdanie Chrystusa: „Oto Ja 

jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata”. Oni odkrywają Chrystusa we wszystkim, co ich 

otacza, i we wszystkim, co przeżywają. Nie tylko w Eucharystii i w Kościele, lecz odkrywają Go w pięknie 

przyrody, w kwiatach, które się teraz rozchylają, w śpiewie ptaków, w tych nowych liściach, które w cudowny 

sposób rok w rok wydają drzewa. Odkrywają Chrystusa w uśmiechu małego dziecka i w miłości matki do 

dziecka. Odkrywają Chrystusa w każdej ludzkiej przyjaźni, w każdym dobrym czynie, w każdym cierpieniu, 

w każdej sytuacji, w jakiej są. 

Tajemnica takiego życia religijnego polega na tym, że ci ludzie nie szukają nieba daleko od ziemi, nie szukają 

szczęścia dopiero po śmierci. Oni odkrywają niebo, bliżej aniżeli ziemię. Ziemia jest pod naszymi nogami, ale 

niebo jest bliżej, bo jest w naszym sercu. Chodzi tylko o to, aby Chrystusa w nim dostrzec. On jest w każdym 

ludzkim sercu. Tylko jest za obłokiem doczesności, za obłokiem różnych ludzkich wad, nałogów, czasami 

grzechu. Jeżeli człowiek potrafi odsunąć ten obłok i odkryje Chrystusa w swoim sercu, już Go nigdy nie będzie 

szukał daleko, lecz pójdzie z Nim przez życie i będzie szczęśliwy bez względu na to, w jakiej sytuacji się 

znajdzie. 

Niech Chrystus, który w sposób eucharystyczny, sakramentalny się spotka z nami przy ołtarzu, pomoże nam 

uczynić z naszego serca niebo, pomoże nam odsunąć to wszystko, co je jeszcze zakrywa, pomoże nam odkryć 

prawdziwe szczęście. 
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- W  intencji  dzieci  przystępujących  do  Pierwszej  Komunii  Świętej.   
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- UROCZYSTOŚĆ   ZESŁANIA   DUCHA  ŚWIĘTEGO        (Rok A) 

- za dusze ś.p.Stefanii,  Andrzeja,  Wojciecha  Purzyńskich  oraz  ich  

   rodziców,  ś.p. Wacławy,  Adama,  Aleksandra  - 

   int. Państwa  Stanisława  i  Marii  Mechelewskich. 

 

- UROCZYSTOŚĆ   TRÓJCY  PRZENAJŚWIĘTSZEJ          (Rok A) 

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

  int. córek  Danusi  i  Elżuni.   

 

   Niedziela,22. 6. 2014 r. 

 

 

 

   Niedziela,29. 6. 2014 r. 
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- UROCZYSTOŚĆ   BOŻEGO  CIAŁA                                    (Rok  A) 

- za  dusze  ś.p. rodziców  Aleksandra  i  Emilii  Poleszuk,  rodzeństwo 

  oraz   braci   i   sióstr  z  rodzinami  -   int. Pani  Ewy  Borowskiej. 

 

- UROCZYSTOŚĆ  ŚWIĘTYCH  APOSTOŁÓW  

                         PIOTRA  I  PAWŁA                                          (Rok  A) 

- za dusze  ś.p. Gabriela,  Stanisławy,  Tadeusza  Czerwińskich  

   i  ich  rodziców  -  int. Pani  Gertrudy  Czerwińskiej.  

 

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

                                        Świetego  otrzymali: 

BIANCA  BARCELONA  ZAMARO  w  niedzielę  4 maja 2014 r 

SEBASTIAN  JOHN  SKEET  w  niedzielę  25 maja 2014 r. 

Nowo  ochrzczonym  dzieciom  i  ich  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. W  sobotę  7 czerwca  o  godz. 16-ej  odbędzie  się  spotkanie  z  Panią  Teresą  Sieniewicz,  która  

poprowadzi  Kurs  Poradni  Rodzinnej  dla  narzeczonych  w  ramach  Kursu  Przedmałżeńskiego .   

3. W dalszym ciągu są przyjmowane zgłoszenia dla kandydatów do Sakramentu  Bierzmowania.  Następne  

spotkanie  dla  kandydatów  do  Sakramentu  Bierzmowania  odbędzie  się  w  kościele  w  Bedford         

w  niedzielę  29 czerwca  po  Mszy  świętej  wieczornej  (godz.19.00)  

4. W  niedzielę  8 czerwca  w  Laxton Hall  odbędzie  się  Święto Rodziny  w  UROCZYSTOŚĆ  

ZESŁANIA  DUCHA  ŚWIĘTEGO 

5. W  sobotę  21 czerwca  w  Laxton Hall  odbędzie  się  Wesoły  Dzień  Dziecka.  

6. W  niedzielę  22 czerwca  także  w  Laxton  Hall  odbędzie  sie  coroczna  Procesja  BOŻEGO  CIAŁA.  

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

Tak Rodzinie i Anioł Stróż w cenie Ł2. 

8. ROZLICZENIE  FINANSOWE  z  naszej  parafii w Letchworth  za miesiąc  Kwiecień 2014 r.:                               

Taca – Ł622.90,     Ofiary  zebrane  dla  Ks Rekolekcjonisty - Ł 70.70,                                                                

Ofiary  ze  święcenia  pokarmów   w  Wielką  Sobotę  -  Ł 248.79                                                    

WYDATKI:  Dar  dla  Ks Rekolekcjonisty  - Ł250.00   Przyjęcie  dla  Księży  z okazji Spowiedzi Św – 

Ł39.25,   Dar  Świąteczny  (Msza  Św. Wielkanocna) dla Ks Jana Góry – Ł300.00,      Opłata za Kościół 

angielski w Letchworth – Ł159.08    

ZAPOWIEDZI:  Sakrament  Małżeństwa  zamierzają  zawrzeć  następujace  pary  narzeczonych:            

MUSZYŃSKI  Rajmund  Adam  i  LEBIODA  Beata  Stefania,  SADOWSKI  Grzegorz  i  HOLMES  Kate,     

BRADSHAW  David  James  i  KLĘK  Magdalena  Iwona,  KOPIUK  Bartosz  Łukasz  i  WÓJTOWICZ  

Monika  oraz  RICHARDS  Thomas  John  i  CZARNOTA  Katarzyna  Ewa.                                           

Ktoby  wiedział  o  przeszkodach  zachodzących  między  tymi  osobami  zobowiazany  jest  mnie  o  tym  

poinformować.     ZAPOWIEDŹ  I,  II  i  III.   


