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Ewangelia (J 11, 1-45) 
 

Siostry Łazarza posłały do Jezusa wiadomość: «Panie, oto choruje ten, którego Ty kochasz». Jezus, usłyszawszy to, rzekł: 
«Choroba ta nie zmierza ku śmierci, ale ku chwale Bożej, aby dzięki niej Syn Boży został otoczony chwałą». A Jezus 
miłował Martę i jej siostrę, i Łazarza. Gdy posłyszał o jego chorobie, pozostał przez dwa dni tam, gdzie przebywał. 
Dopiero potem powiedział do swoich uczniów: «Chodźmy znów do Judei». Kiedy Jezus tam przybył, zastał Łazarza już od 
czterech dni spoczywającego w grobie. Kiedy więc Marta dowiedziała się, że Jezus nadchodzi, wyszła Mu na spotkanie. 
Maria zaś siedziała w domu. Marta więc rzekła do Jezusa: «Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Lecz i teraz wiem, 
że Bóg da Ci wszystko, o cokolwiek byś prosił Boga». Rzekł do niej Jezus: «Brat twój zmartwychwstanie». Marta Mu 
odrzekła: «Wiem, że powstanie z martwych w czasie zmartwychwstania w dniu ostatecznym». Powiedział do niej Jezus: 
«Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, to choćby umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we 

Mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to?» Odpowiedziała Mu: «Tak, Panie! Ja mocno wierzę, że Ty jesteś Mesjasz, Syn Boży, który miał przyjść na 
świat». Jezus wzruszył się w duchu, rozrzewnił i zapytał: «Gdzie go położyliście?» Odpowiedzieli Mu: «Panie, chodź i zobacz!» Jezus zapłakał. Żydzi 
więc mówili: «Oto jak go miłował!» Niektórzy zaś z nich powiedzieli: «Czy Ten, który otworzył oczy niewidomemu, nie mógł sprawić, by on nie 
umarł?» A Jezus, ponownie okazując głębokie wzruszenie, przyszedł do grobu. Była to pieczara, a na niej spoczywał kamień. Jezus powiedział: 
«Usuńcie kamień!» Siostra zmarłego, Marta, rzekła do Niego: «Panie, już cuchnie. Leży bowiem od czterech dni w grobie». Jezus rzekł do niej: 
«Czyż nie powiedziałem ci, że jeśli uwierzysz, ujrzysz chwałę Bożą?» Usunięto więc kamień. Jezus wzniósł oczy do góry i rzekł: «Ojcze, dziękuję Ci, 
że Mnie wysłuchałeś. Ja wiedziałem, że Mnie zawsze wysłuchujesz. Ale ze względu na otaczający Mnie tłum to powiedziałem, aby uwierzyli, że Ty 
Mnie posłałeś». To powiedziawszy, zawołał donośnym głosem: «Łazarzu, wyjdź na zewnątrz!» I wyszedł zmarły, mając nogi i ręce przewiązane 
opaskami, a twarz jego była owinięta chustą. Rzekł do nich Jezus: «Rozwiążcie go i pozwólcie mu chodzić». Wielu zatem spośród Żydów 
przybyłych do Marii, ujrzawszy to, czego Jezus dokonał, uwierzyło w Niego. 
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26/03 
PIĄTA 

NIEDZIELA 
WIELKIEGO POSTU 

 

18:00 
Guildford 

 

08:30 
Milford 

10:45 
Fleet 

 

13:30 
Horsham 

 

 

O Boże błogosławieństwo oraz dary Ducha Świętego dla Wiesławy i Lecha 
 
 

Śp. Rajmund Feliński w 5. rocznicę śmierci – o życie wieczne (int. rodziny) 
 

W intencji rodzin Markiewicz, Morawski, Połoniewicz i Mińkowski o Boże 
błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i świętych oraz potrzebne łaski 
 

Śp. Józef Kisza w 32. rocznicę śmierci – o życie wieczne (int. żony i córek) 

 
 

27/03 
 

PONIEDZIAŁEK 
 

 

Ave Maria 
 

 

Za parafian 
 

28/03 
 

WTOREK 
 

 

19:00 

Ave Maria 
 

 

Śp. Gerard Kuszka – o dar życia wiecznego 
 

29/03 
 

ŚRODA 
 

 

19:00 
Horsham 

 

 

Śp. Gerard Kuszka – o dar życia wiecznego 
 

30/03 

 

CZWARTEK 
 

 

19:00 
Fleet 

 

 

Za zmarłych z rodzin Sapińskich, Prawdzic-Makowskich i Rogala-Lewickich 

 

31/03 

 

PIĄTEK 
 

 

20:00 
Milford 

 

 

Śp. Tadeusz Stankiewicz w 30. dzień po śmierci – o życie wieczne 
 

1/04 
 

SOBOTA 
 

 

8:45 
Milford 

 

18:00 
Guildford 

 

 

Dziękczynna z okazji 12. urodzin Martyny, z prośbą o błogosławieństwo 
Boże, opiekę Matki Bożej, zdrowie oraz potrzebne łaski 

 

Śp. Eugenia Skobelska – o dar życia wiecznego 
 

2/04 
NIEDZIELA 
PALMOWA 

MĘKI PAŃSKIEJ 

 

08:30 
Milford 

 

10:45 
Fleet 

13:30 
Horsham 

 

 

W intencji Szymona z okazji urodzin o Boże błogosławieństwo, opiekę 
Matki Bożej i umiejętność podejmowania mądrych życiowych decyzji 
 

Śp. Jan Serwin – o dar życia wiecznego (int. syna Leszka z rodziną) 

 

Z okazji urodzin syna Mateusza i babci Janiny o Boże błogosławieństwo, 
opiekę Matki Bożej, zdrowie i potrzebne łaski 
 



 

OFIARY:  19/03/2023 
Taca:  Guildford - £101;  Milford - £133.30;  Fleet - £348.01;  Horsham - £137; 

Gift Aid - £20;  Ofiary na konto parafii - £139 
 

Wszystkim ofiarodawcom składamy serdeczne podziękowanie za ofiary złożone na potrzeby parafii. 
Jeżeli ktoś z Parafian chce złożyć ofiarę przelewem podajemy numer konta: 

Account name: The Polish Catholic Mission, Sort Code: 20-06-10, Account number: 10299723 
 

SPRAWY AKTUALNE 

 

➢ PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH  

 

Msze Święte niedzielne: 
Sobota: 18:00 (Guildford) 

Niedziela: 8:30 (Milford), 10:45 (Fleet), 13:30 (Horsham) 
 

Msze Święte w tygodniu: 
Wtorek: 19:00 (Ave Maria) 
Środa: 19:00 (Horsham) 
Czwartek: 19:00 (Fleet) 
Piątek: 20:00 (Milford) 

Sobota: 8:45 (Milford) 
 

➢ ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU 

 

W czasie Wielkiego Postu zmienia się plan adoracji 
Najświętszego Sakramentu – możliwość zatrzymania 
się na osobistej modlitwie będzie w środy w Horsham 
oraz w czwartki we Fleet od godz. 18:00. Nie będzie 
adoracji w piątki w Milford – w tym czasie będzie 
nabożeństwo Drogi Krzyżowej w języku angielskim. 

 

➢ SAKRAMENT POKUTY I POJEDNANIA 

 

Okazja do spowiedzi przed Wielkanocą: 
 

– w środę w Horsham i w czwartek we Fleet w czasie 
adoracji od godz. 18:00. 
 

– w piątek w Milford pół godziny przed wieczorną 
Eucharystią, oraz po Drodze Krzyżowej – jeśli będą 
chętni (szczególnie dla osób pracujących do późna) 
 

– w sobotę o godz. 16:30 w Guildford w ramach 
Liturgii pokutnej (będą dodatkowi księża) 
 

– w niedzielę – przez pół godziny przed każdą Mszą, 
oraz w Horsham także po Eucharystii – jeśli będą 
chętni (do ostatniego penitenta) 
 

Zachęcam do skorzystania ze spowiedzi w tym czasie 
– żeby w Wielki Tydzień i Triduum Paschalne wejść już 
przygotowanym duchowo. Na sobotnią liturgię 
pokutną przyjedzie kilku księży – to szansa dla nas, 
aby przeżyć sakrament pokuty i pojednania nie tylko 
jako indywidualne doświadczenie, ale we wspólnocie. 
W niedzielę będzie ostatnia okazja w naszej parafii do 
skorzystania ze spowiedzi – w kolejnych dniach będę 
pomagał w spowiadaniu w innych parafiach. 
 

➢ PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA 

 

W sobotę 1 kwietnia zapraszamy wszystkich czcicieli 
Matki Bożej na nabożeństwo w Milford o godz. 8:00 
– różaniec, medytację jednej z tajemnic różańca oraz 
Eucharystię o godz. 8:45. 
 

 

➢ DROGA KRZYŻOWA 

 

Zapraszamy do udziału w Drodze Krzyżowej – od 
środy do piątku po Mszach wieczornych – w Horsham 
i we Fleet o godz. 19:30, a w Milford o godz. 20:30 – 
szczególnie osoby które nie miały jeszcze okazji 
uczestniczyć w tym wielkopostnym nabożeństwie. 
W Wielkim Tygodniu plan nabożeństw będzie inny niż 
dotychczas, a ostatnia Droga Krzyżowa będzie 
w Wielki Piątek w Horsham o godz. 17:00.  
 

➢ LITURGIA TRIDUUM PASCHALNEGO 

 

W związku z tym, że miejscowa angielska parafia całe 
Triduum organizuje w tym roku w kościele w Milford, 
nasze liturgie tego czasu będą się odbywały według 
poniższego planu, w kilku różnych miejscach: 
 

WIELKI CZWARTEK 

• Guildford (St Joseph’s) – godz. 20:00 – Msza 
Wieczerzy Pańskiej (wspólna angielsko - polska) 

• Po Mszy adoracja w ciemnicy do godz. 23:00 
 

WIELKI PIĄTEK 

• Horsham – godz. 17:00 – Droga Krzyżowa oraz 
okazja do adoracji krzyża 

• Milford – godz. 20:00 – Liturgia Męki Pańskiej 
z okazją do adoracji krzyża 

• Po liturgii adoracja przy Bożym Grobie do północy 
 

WIELKA SOBOTA 

• Poświęcenie pokarmów na stół wielkanocny 
odbędzie się według poniższego planu: 

o Milford o godz. 9:00  
o Fleet o godz. 10:00 
o Guildford (St Joseph’s) o godz. 11:30 
o Horsham o godz. 13:00 

 

W niektórych okolicznych parafiach angielskich także 
odbędzie się święcenie pokarmów m.in. w Godalming 
o godz. 11:00. Jeśli ktoś ma informacje odnośnie miejsc 
i godzin takich nabożeństw, bardzo proszę o podanie 
szczegółów do kolejnego numeru biuletynu. 
 

• Fleet – godz. 20:00 – Uroczysta Wigilia Paschalna 
w Wielką Noc z procesją rezurekcyjną 

        (proszę zabrać świece, można zabrać wodę do poświęcenia) 
 

➢ POGRZEB 

 

Ze smutkiem zawiadamiamy że w wieku 96 lat zmarła 
nasza parafianka śp. Eugenia Skobelska. Jej pogrzeb 
odbędzie się w czwartek 30 marca o godz. 11:00 
w kościele św. Edwarda w Guildford (Sutton Park). 


