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____ 

 

Order of Service 



WEJŚCIOWE 

‘Barka’ 

 

KOLEKTA 

 

PIERWSZE CZYTANIE 

Jola Maczkiewicz 

Czytanie z Księgi proroka Izajasza (Iz 25:6–9) 

Pan Zastępów przygotuje dla wszystkich ludów na tej górze ucztę z 
tłustego mięsa, ucztę z wybornych win, z najpożywniejszego 

mięsa, z najwyborniejszych win. 

Zedrze On na tej górze zasłonę, zapuszczoną na twarz wszystkich 
ludów, i całun, który okrywał wszystkie narody. Raz na zawsze 

zniszczy śmierć. Wtedy Pan Bóg otrze łzy z każdego oblicza, 
odejmie hańbę od swego ludu na całej ziemi, bo Pan przyrzekł. 

I powiedzą w owym dniu: Oto nasz Bóg, Ten, któremuśmy zaufali, 
że nas wybawi; oto Pan, w którym złożyliśmy naszą ufność: 

cieszmy się i radujmy z Jego zbawienia! 

Oto Słowo Boże. 
W: Bogu niech będą dzięki  

 
 

RESPONSORIAL PSALM 
Ela Maczkiewicz 

 
Ref: Pan moim światłem i zbawieniem moim. 

 
Pan moim światłem i zbawieniem moim,  kogo miałbym się lękać? 

Pan obrońcą mego życia, przed kim miałbym czuć trwogę? 
 

Usłysz, Panie, kiedy głośno wołam, zmiłuj się nade mną i mnie 
wysłuchaj. O Tobie mówi serce moje: „Szukaj Jego oblicza!” Będę 

szukał oblicza Twego, Panie. 



ENTRANCE 

‘Barka’ 

 

OPENING PRAYER 

 

FIRST READING 

Jola Maczkiewicz 

A reading from the prophet Isaiah (Is 25:6–9) 

On this mountain, the Lord of hosts will prepare for all peoples a 
banquet of rich food. On this mountain he will remove the 

mourning veil covering all peoples, and the shroud enwrapping all 
nations, he will destroy Death forever. 

The Lord will wipe away the tears from every cheek; he will take 
away his people’s shame everywhere on earth, for the Lord has 

said so.  

That day, it will be said: See, this is our God in whom we hoped 
for salvation; the Lord is the one in whom we hoped. We exult and 

we rejoice that he has saved us. 

The word of the Lord. 

 
 

RESPONSORIAL PSALM 
Ela Maczkiewicz 

  
R: The Lord is my light and my help  

 
The Lord is my light and my help; whom shall I fear? 

The Lord is the stronghold of my life; before whom shall I shrink?  
 

There is one thing I ask of the Lord, for this I long, to live in the 
house of the Lord, all the days of my life, to savour the sweetness 

of the Lord, to behold his temple. 



PSALM RESPONSORYJNY 
Ela Maczkiewicz 

 
Ref: Pan moim światłem i zbawieniem moim. 

 
Nie zakrywaj przede mną swojej twarzy,  nie odtrącaj w gniewie 

Twego sługi. Ty jesteś moją pomocą, więc mnie nie odrzucaj. 
 

Wierzę, że będę oglądał dobra Pana w krainie żyjących. 
Oczekuj Pana, bądź mężny, nabierz odwagi i oczekuj Pana. 

 
 
 

DRUGIE CZYTANIE 

Adam Skalski 

Czytanie z Drugiego Listu świętego Pawła Apostoła do 
Koryntian (2 Kor 4:14-5:1) 

Przekonani, że Ten, który wskrzesił Jezusa, z Jezusem przywróci 
życie także nam i stawi nas przed sobą razem z wami. Wszystko 

to bowiem dla was, ażeby w pełni obfitująca łaska zwiększyła 
chwałę Bożą przez dziękczynienie wielu.  

Dlatego to nie poddajemy się zwątpieniu, chociaż bowiem 
niszczeje nasz człowiek zewnętrzny, to jednak ten, który jest 
wewnątrz, odnawia się z dnia na dzień. Niewielkie bowiem 
utrapienia naszego obecnego czasu gotują bezmiar chwały 

przyszłego wieku dla nas, którzy się wpatrujemy nie w to, co 
widzialne, lecz w to, co niewidzialne. To bowiem, co widzialne, 

przemija, to zaś, co niewidzialne, trwa wiecznie. W obliczu 
rzeczy ostatecznych. 

Wiemy bowiem, że jeśli nawet zniszczeje nasz przybytek 
doczesnego zamieszkania, będziemy mieli mieszkanie od Boga, 

dom nie ręką uczyniony, lecz wiecznie trwały w niebie. 

Oto Słowo Boże 



RESPONSORIAL PSALM 
Ela Maczkiewicz 

  
R: The Lord is my light and my help  

 
O Lord, hear my voice when I call; have mercy and answer. 

It is your face, O Lord, that I seek; hide not your face.  
 

I am sure I shall see the Lord’s goodness in the land of the living. 
Hope in him, hold firm and take heart. Hope in the Lord!  

 

 

SECOND READING 

Adam Skalski 

A reading from the second letter of St Paul to the 
Corinthians (2 Cor 4:14–5:1) 

We know that he who raised the Lord Jesus to life will raise us 
with Jesus in our turn, and put us by his side and you with us. 

You see, all this is for your benefit, so that the more grace is 
multiplied among people, the more thanksgiving there will be, to 

the glory of God. 

That is why there is no weakening on our part, and instead, 
though this outer man of ours may be falling into decay, the 
inner man is renewed day by day. Yes the troubles which are 

soon over, though they weigh little, train us for the carrying of a 
weight of eternal glory which is out of all proportion to them. 
And so we have no eyes for things that are visible, but only for 
things that are invisible; for visible things last only for a time, 

and the invisible things are eternal. 

For we know that when the tent that we live in on earth is folded 
up, there is a house built by God for us, an everlasting home not 

made by human hands, in the heavens. 

The word of the Lord.                                                                                 
R : Thanks be to God 



EWANGELIA 

Ewangelia wg św. Jana (Jan 14:1–6) 

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Niech się nie trwoży serce 
wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie! W domu Ojca 
mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam 

powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę 
i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do 

siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem. Znacie drogę, 
dokąd Ja idę. Odezwał się do Niego Tomasz: Panie, nie wiemy, 
dokąd idziesz. Jak więc możemy znać drogę? Odpowiedział mu 
Jezus: Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi 

do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie.” 

Oto słowo Pańskie. 
W: Chwała Tobie, Chryste.  

 

MODLITWY POWSZECHNE 

Ela Maczkiewicz i Anna Skalski 

W: Wysłuchaj nas Panie 

Módlmy się za tych wszystkich którzy czują się samotni, i dla 
których obecny okres izolacji, z dala od rodziny i bliskich, jest 

szczególnie ciężki. Pomóż im Panie, aby czuli Twoją obecność i 
wspomagaj nas, abyśmy mieli odwagę podarować uśmiech i po-

dać przyjazną dłoń tym, którzy tego potrzebują. 

Módlmy się za naszych nauczycieli, mentorów, wodzów harcer-
skich i wszystkich, którzy pracują z młodzieżą - abyśmy nigdy 

nie zapomnieli, jak ważna i znacząca jest ich praca oraz wpływ, 
jaki mają na życie innych i całego swojego środowiska 

Módlmy się za prześladowanych na całym świecie, aby odnaleźli 
spokój i bezpieczeństwo. Obyśmy zawsze  pamiętali, że wszyscy 
zostaliśmy stworzeni na podobieństwo Pana, który kocha nas 

bezwarunkowo. 

 



GOSPEL 

A reading from the holy Gospel according to John  
(John 14:1–6) 

Jesus said to his disciples: „Do not let your hearts be troubled. 
Trust in God still, and trust in me. There are many rooms in my 
Father’s house; if there were not, I should have told you. I am 

going now to prepare a place for you, and after I have gone and 
prepared you a place, I shall return to take you with me; so that 

where I am you may be too. You know the way to the place 
where I am going.” Thomas said, „Lord, we do not know where 
you are going, so how can we know the way?” Jesus said: „I am 
the Way, the Truth and the Life. No one can come to the Father 

except through me.” 
 

The Gospel of the Lord. 
 
 
 

BIDDING PRAYERS 

Ela Maczkiewicz and Anna Skalski 
 

R: Lord Graciously Hear us 

We pray for refugees, asylum seekers and all displaced peoples. 
May they find peace in their new homes. Give us the compas-

sion to help them, bless those that bring them relief and help us 
remember that we are all part of the same human family.  

We pray for love and understanding between people of different 
religions. That we welcome them into our hearts, our communi-

ties and our families. 

We pray for the elderly and infirm, for those in care homes and 
for all who look after them. May they find strength and comfort 

in these challenging times.  



OFIAROWANIE 

‘Lord of All Hopefulness’  

 

KOMUNIA ŚW.  

‘Chwalę Ciebie Panie’  

‘I Watch The Sunrise ‘ 

 

DZIĘKCZYNIENIE 

‘Ave Maria’ 

 

MODLITWA  PO KOMUNII 

POŻEGNANIE OD RODZINY 

Jola Maczkiewicz, Anna Stanisławska, Peter Skalski, 

Jerzy Skalski i Elizabeth Skalski 

 

OBRZĘDY ZAKOŃCZENIA 

 

HYMNY 

‘Przybądźcie z Nieba’  

‘In Paradisum’ 



OFFERTORY  

‘Lord of All Hopefulness’ 

 

HOLY COMMUNION  

‘Chwale Ciebie Panie’  

‘I Watch The Sunrise ‘ 

 

AFTER COMMUNION 

‘Ave Maria’ 

 

PRAYER AFTER COMMUNION 

THE FAMILY’S FAREWELL  

Jola Maczkiewicz, Anna Stanisławska, Peter Skalski, 

Jerzy Skalski and Elizabeth Skalski 

 

CONCLUDING RITES 

 

HYMNS 

‘Przybądźcie z Nieba’  

‘In Paradisum’ 











Jurek i Jasia wraz z rodzinami dziękują wszystkim 
dzisiaj obecnym osobiście i zdalnie. Bardzo jesteśmy 

wdzięczni za modlitwy, słowa współczucia, kartki i dary 
ku pamięci naszej Mamy Zofii. 

Jurek, Jasia and their families would like to thank you for being 
here with us today both in person and remotely. We very much 

appreciate your prayers, kind words of comfort, cards of 
condolence and donations in memory of our mother Zofia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zamiast kwiatów prosimy o dar na St.Vincents, Leeds i 
na Centralną Stanicę Harcerską, Fenton 

Instead of flowers we are asking for donations to support St. 

Vincents, Leeds and the Polish Scout Centre, Fenton 

https://www.justgiving.com/crowdfunding/inmemoryofzofiaskalska?

utm_term=J5XZ9P9NZ 


