
2 kwietnia minie 18 lat od śmierci św. Jana Pawła II. Chyba 
nikt wtedy się nie spodziewał, że niespełna dwie dekady póź-
niej postać ta nie tyle będzie zapominana, co kwestionowana  
w szerokiej opinii publicznej.

Kult Jana Pawła II był (wtedy?) niekwestionowany, we wszyst-
kich rodzajach uprawianego katolicyzmu, szerzej – chrześcijaństwa. 
Ba – nawet wśród niewierzących papież nadal jest uznawany nie 
tylko za najsłynniejszego Polaka, ale za ostatni chyba pewny zwor-
nik w trudnej sztuce jednoczenia pokłóconych Polaków.

Jednak, kiedy dwa lata temu na ulicach pojawiły się tzw. „Czar-
ne Marsze”, a w nich spora agresja wobec Kościoła, co przejawiało 
się w wulgarnych hasłach, niejeden pomnik św. Jana Pawła II zo-
stał zbezczeszczony, a nawet zniszczony. Zastanawiałem się wtedy, 
czy rzeczywiście pokolenie JP2 kiedykolwiek istniało, a jeżeli tak, to 
gdzie ono było wtedy i jest teraz?

Kiedy myślę o moim – bo jest moim – św. Janie Pawle II, widzę 
w nim wielkiego i świętego człowieka. Zasłużył na swoje „santo 
subito” pięknym życiem, tytaniczną pracą, wysiłkiem i cierpieniem. 
Zmienił świat, zwłaszcza naszą jego część. Nie mam wątpliwości  
co do świętości Karola Wojtyły oraz jego działań i możliwości w jego 
czasach w walce ze złem w Kościele. 

Problem leży jednak zupełnie gdzie indziej, nie w tym, że postacie  
z biegiem lat płowieją, że mamy do czynienia z bardzo wątpliwymi 
dokumentami, ale w tym, że dokonuje się realna walka z dobrem  
i o dobro, które mamy i posiadamy. W sumie sacrum ma być zastą-
pione przez profanum. Wzbudzić wątpliwość w  to, co święte. 

Jaki jest tego mechanizm? Chodzi o okno Overtona, czyli powol-
ne i stopniowe, niezauważalne uzyskiwanie społecznej akceptacji 
wobec rzeczy wcześniej nie do przyjęcia. Robi się to w kilku krokach 
i patrzy, czy wychodzi. Dziś uchylono na kolejnym etapie to okienko, 
by sprawdzić czy się uda. Jak się nie uda, to się je domknie z powro-
tem, ale – uwaga – do poziomu, który już został wcześniej osiągnię-
ty. Może ktoś zwątpi - szatański rechot!

26 marca 2023 Nu
m

er
 11

V Niedziela Wielkiego Postu

MISERICORDIAMISERICORDIA



NIEDZIELA MĘKI PAŃSKIEJ - NIEDZIELA PALMOWA
Już za tydzień Niedziela Męki Pańskiej, czyli potocznie Niedziela Palmowa. Pro-
simy o przyniesienie na Msze św. palm, które zostaną pobłogosławione. Przed 
Mszą św. o godz. 12:00 zgromadzimy się przed kościołem, aby tam poświęcić 
nasze gałązki i uroczyście wejdziemy do świątyni, śpiewając Hosanna, Królowi .

Najbliższa katecheza dla dzieci zostanie przeprowadzona w następną niedzielę 
26 marca, po Mszy św. o godz. 12:00

KATECHEZA DLA DZIECI - SKARBY W NIEBIE

Kolejne spotkanie przygotowujące dzieci do sakramentu I Komunii św. odbę-
dzie się za tydzień w niedzielę 2 kwietnia po Mszy św. o godz. 12:00.

PRZYGOTOWANIE DO SAKRAMENTU PIERWSZEJ KOMUNII ŚWIĘTEJ

Ostatnie spotkanie przygotowujące młodzież do sakramentu bierzmowania od-
będzie się dzisiaj w  niedzielę 26 marca po Mszy św. o godz. 12:00 
(sala im. ks. Zygmunta Jędrzejczaka SChr)

PRZYGOTOWANIE DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA

W sobotę 1 kwietnia zapraszamy na parafialną Drogę Krzyżową po górach
Peak District. Długość całej duchowej eskapady to 9 mil, które pragniemy
przejść w około 4,5 godziny. Zbiórka przy kościele w Edale - kościół parafialny - 
S33 7ZA. Startujemy o godz. 17:00. 

DROGA KRZYŻA W PEAK DISTRICT

Dzieci i młodzież do 
lat 18 pod opieką 
rodziców. Prosimy 
ciepło i przeciwdesz-
czowo się ubrać. 
Proszę zabrać ze 
sobą lampki-czołów-
ki. Bardzo ważna 
jest punktualność! 
Dojazd we własnym 
zakresie.



ŚW. JAN PAWEŁ II
Od 2 kwietnia, Niedzieli Palmowej aż do Zesłania Ducha św., w naszym kościele 
będą wystawione relikwie św. Jana Pawła II. Podczas każdej Mszy św. będziemy 
wymieniać naszego święto w modlitwie eucharystycznej. Jest to nasza odpo-
wiedź na próbę dyskredytowania i pomniejszana św. Jana Pawła II. 

NOWY MIESIĘCZNIK
Duszpasterstwo dzieci i młodzieży oraz „Skarby w Niebie” z radością ogłaszają, 
że po prawie 10 latach wraca wydawanie „Małego Parafianina”. Pierwszy nowy 
numer będzie dostępny na parafialny odpust Miłosierdzia Bożego, 16 kwietnia. 
Zapraszamy chętne osoby/młodzież, która ma dziennikarską pasję, nie obca 
jest im magia składni i literek do zespołu redakcyjnego. 

W ramach parafial-nego klubu filmowe-go zapraszamy na fim: “Wyszyński - zesmsta czy przebaczenie”.Premiera 2 kwietnia,  po projekcji spotkanie  z autorem filmu. 

Zapraszmy na dobre kino!

Z żalem informujemy o śmierci
śp. Adama Szeredy, który w wieku 45 lat
odszedł do Pana. Data pogrzebu nie jest jeszcze znana.
Pochówek śp. Teresy Pyszkowskiej na parafialnym cmen-
tarzyku odbedzie się w piątek 14 kwietnia, o godz. 15:00.
    Dobry Jezu, a nasz Panie.



INTENCJE MSZALNE 
Czwartek, 30 marca 
7:00 śp. Freda Jones (greg. 25)
19:30   
   
Piątek, 31 marca 
7:00 
15:00 śp. Freda Jones (greg. 26)
 Droga Krzyżowa
19:00 Droga Krzyżowa
19:30 śp. Mirosław Mucha oraz o Boże błog. dla   
 rodziny

Sobota, 1 kwietnia
7:00 śp. Freda Jones (greg. 27)
19:30 W int. Bogu wiadomej

NIEDZIELA MĘKI PAŃSKIEJ - PALMOWA
8:00 śp. Freda Jones (greg. 28)
10:00 O Bożą opiekę dla ks. Karola i ks. Sławka
 (Msza św. od Żywego Różańca)
12:00 śp. Maciej Borowski w 15. rocznicę śmierci 
 i zmarłych z rodziny
18:00 Gorzkie Żale
19:00 O Boże błog., potrzebne łaski dla Joanny
 z okazji 18 rocznicy urodzin i Krzysztofa 
 z okazji 4 urodzin

V Niedziela Wielkiego Postu - 26 marca 
Sobota - Msza św. wigilijna/wieczorna
19:30 W int. dzieci nienarodzonych

8:00 śp. Irena i Stanisław Jasiczek 
10:00 śp. Freda Jones (greg. 21)
12:00 Za Magdalenę Kocoń w rocz. urodzin
18:00 Gorzkie Żale
19:00 Dziękczynna za okazaną pomoc z prośbą   
 o Boże błogosławieństwo dla rodziny Wieczo- 
 rek i Waszkiewicz

Poniedziałek, 27 marca
św. Józefa- uroczystość
7:00 śp. Freda Jones (greg. 22)

Wtorek, 28 marca
7:00 śp. Freda Jones (greg. 23)
19:30 śp. Zbigniew Noworyta

ŚRODA, 29 marca
7:00 śp. Freda Jones (greg. 24)
19:00 Droga Krzyżowa
19:30 O Boże błog., potrzebne łaski i opiekę
 Matki Bożej w nowym stanowisku pracy

ADRES PARAFIALNY i DOM ZAKONNY:
Duszpasterstwo prowadzą księża i bracia chrystusowcy
przy pomocy Misjonarek Chrystusa Króla
Sławomir Strycharski SChr, Karol M. Rogasik SChr
Ewelina Majkowska MChr oraz Teresa Czyżak MChr
194-196 Lloyd Street North 
M14 4QB, Manchester
tel. 0161 226 15 88
manchester@pcmew.org
parafiamanchester.pl

KANCELARIA PARAFIALNA CZYNNA:
Pn. - 7:40 - 9:00 
Śr. - 7:40 - 9:00 

Wt.- po wieczornej Mszy św.
Czw. - po wieczornej Mszy św.

z wyjątkiem pierwszych czwartków miesiąca 
lub po telefonicznym

wcześniejszym
umówieniu

Na spisanie protokołu przedmałżeńskiego prosimy  
o osobne umówienia. 


