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Biuletyn Parafialny 
Lokalna Polska Misja Katolicka w Blackpool 

Local Polish Catholic Mission in Blackpool     
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T: 01253 346471; M: 07704 141 192
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 22 MARCA, IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

W odpowiedzi na pandemię koronawirusa tak wiele aspektów naszego życia musi się 
zmienić. Obejmuje to sposoby publicznego wyrażania naszej wiary. Oczywiste jest, że 
zgodnie z oficjalnymi radami i w celu zapewnienia sobie bezpieczeństwa, ratowania życia i 
wspierania NHS, w tym czasie nie możemy gromadzić się w publicznych kościołach.

Rozpocznie się to od piątku wieczorem, 20 marca 2020 r., aż do odwołania.

Nie oznacza to jednak, że mamy utracić naszą umiłowaną Mszę św., czy też nasze pragnie-
nie uczestnictwa w celebracji Eucharystii. Msza św. będzie sprawowana każdego dnia w naszym 
kościele. Można uczestniczyć w tej Eucharystii na różne sposoby. Bądźcie w łączności duchowej 
ze sprawowaną Mszą św. Czytajcie czytania z Pisma Świętego na dany dzień. Korzystajcie z 
udostępnianych materiałów, by była ona blisko Waszych serc. Nauczcie się ponownie praktykować 
komunię duchową. Jeśli pomaga Wam wizualne uczestnictwo w Eucharystii, korzystajcie ze stron 
internetowych, na których udostępniane są transmisje na żywo ze sprawowanych Mszy św. 

NASZ KOŚCIÓŁ ZOSTAJE OTWARTY NA PRYWATNĄ MODLITWĘ Z WYSTAW-
IONYM NAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENTEM OD 17.00 DO 18.30 OD WTORKU DO 
NIEDZIELI (WŁĄCZNIE).

CICHA MODLITWA I ADORACJA BĘDZIE MOŻLIWA W CIĄGU DNIA W KAŻDĄ 
NIEDZIELĘ.

CHRZEST DZIECKA JEST MOŻLIWY, ALE OBECNI MOGĄ BYĆ TYLKO  RODZ-
ICE I CHRZESTNI.

22 MARCA
IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU Za syna Reo Priestley

29 MARCA
V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU W intencji córki Maji - okazji X urodzin

5 KWIETNIA
NIEDZIELA PALMOWA MEKI PAŃSKIEJ W intencji zmarłej mamy w rocznice śmierci.

mailto:blackpool@pcmew.org


Nr 12/2020 (156) 22 MARCA/ROK V

LIST REKTORA POLSKIEJ MISJI KATOLICKIEJ
Od dwóch miesięcy świat wytęża swoje siły, by zwalczyć zagrażającą obywatelom wszystkich państw 
epidemię koronawirusa. Dotyczy to sytuacji zdrowotnej każdego z nas. Władze państwowe i koś-
cielne wprowadzają rozporządzenia mające na celu ograniczenie skutków epidemii oraz całkowite jej 
opanowanie.

Mieszkając w Anglii i Walii podlegamy rozporządzeniom władz państwowych, oraz jako Polska 
Misja Katolicka w Anglii i Walii, decyzjom Biskupów tworzących Konferencję Episkopatu Anglii i Walii. 
Podjęte przez Biskupów decyzje przekazujemy do wszystkich polskich parafii i ośrodków duszpaster-
skich. W ostatnim czasie normalne funkcjonowanie parafii zostało zakłócone na skutek nadzwycza-
jnej sytuacji epidemiologicznej. 

Wszyscy mamy nadzieję, że wkrótce wszystko wróci do normalnego funkcjonowania naszych 
parafii i ośrodków duszpasterskich. W międzyczasie musimy zadbać o nasze miejsca życia sakra-
mentalnego i formacji chrześcijańskiej. Nasze kościoły pozostają otwarte na adorację i osobistą mod-
litwę, natomiast nie możemy sprawować Eucharystii z udziałem wiernych. Eucharystia jest centrum 
życia chrześcijańskiego i to ona buduje Kościół i każdą wspólnotę parafialną. Cały program dusz-
pasterski obecnego roku liturgicznego skierowany jest na pogłębienie naszej wiedzy o Eucharystii. 
Bez Eucharystii nie możemy żyć jako uczniowie Pana Jezusa. 

Zachęcam więc do zamawiania intencji mszalnych, które kapłani będą sprawować podczas 
Mszy świętych bez udziału wiernych o zwykłych dotychczasowych godzinach. Proszę o duchową 
łączność ze wspólnotą Kościoła za pośrednictwem transmisji w środkach społecznego przekazu.

Bardzo również proszę o normalną troskę o materialne zabezpieczenie naszych parafii. Pomoc 
finansową na potrzeby parafii można bezpośrednio przekazywać na konto parafii lub do skarbonki na 
ten cel przeznaczonej w kościele. Jest to wyraz naszej troski o dobro wspólne należące do wszyst-
kich parafian. Bardzo dziękuję za tę wspólnotową odpowiedzialność.

Jesteśmy wszyscy na drodze wielkopostnego przygotowania do Świąt Wielkiej Nocy. Przeży-
wamy nowe wyzwania, które są dla nas czasem próby indywidualnej i wspólnotowej. Przed nami 
nadzieja i radość płynące ze Zmartwychwstania Pana. Nikt nie może nam jej zabrać bo „Miłość Boża 
rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany” (Rz 5,5).

Ks. Prał. Stefan Wylężek
Rektor Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii

TRANSMISJE TELEWIZYJNE MSZY ŚWIĘTYCH W NIEDZIELE:
1. TVP1 – godz. 7:00. Transmisję Mszy Świętej z Bazyliki Bożego Miłosierdzia w krakowskich 
Łagiewnikach.
2. TVP1 – godz. 11.00. Transmisja Mszy Świętej z kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej Często-
chowskiej na Jasnej Górze.
3. TV TRWAM – godz. 9.30. Transmisja Mszy Świętej z kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej 
Częstochowskiej na Jasnej Górze.
4. Polsat Rodzina – godz. 10.30. Transmisja Mszy Świętej ze Świątyni Opatrzności Bożej w Warszaw-
ie
5. TVP POLONIA – godz. 13.00. Transmisja Mszy Świętej

Materiał pochodzi z http://www.infoprzasnysz.com/

MSZE ŚWIĘTE ONLINE:  https://msza-online.net/msze-swiete-na-zywo-po-pol-
sku/


