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MSZE ŚW. W POSZCZEGÓLNYCH  

 

OŚRODKACH: 

 

Letchworth: Każda niedziela- 13.00. i wto-
rek- 18.30 (kościół- St Hugh of Lincoln, 84 
Pixmore Way, Letchworth Garden City, SG6 
3TP) 
 

St Albans: 2 i 4 niedziela miesiąca, godz. 
16.00 (kościół- Ss Alban & Stephen, Bea-
consfield Road, St Albans, Herts, AL1 3RB) 
 

Hemel Hempstead: 1 i 3 niedziela miesiąca, 
godz. 16.00 (kościół- Our Lady Queen of all 
Creation, St Albans Road, Hemel Hempstead, 
HP3 8PG) 
 

Hatfield: Każda niedziela miesiąca, godz. 
18.00 (kościół- Marychurch, 26 Salisbury 
Square, Hatfield, Herts, AL9 5JD) 

 

Stevenage: Każda sobota miesiąca, godz. 

17.00, środy oraz piątki, godz. 18.30 (kościół 
St Hilda, 9 Breakspear, Stevenage, Herts, 
SG2 9SQ) 

Kiedy dobiegał kresu czas posługi kard. Marti-
niego w archidiecezji mediolańskiej, wybrał się 
on ze swoimi wiernymi na ostatnią pielgrzym-

kę. Celem wyprawy była Azja Mniejsza, a 
zwłaszcza starożytny Milet, w którym Paweł 
żegnał się z Efezjanami przed podróżą do Jero-
zolimy (Dz 20,14-35). Symboliczne pożegnanie 

biskupa z ukochaną diecezją, której służył bli-
sko ćwierć wieku, zaowocowało jeszcze jed-
nym darem. Metropolita Lombardii napisał po-
żegnalny list pasterski pt. „Na Twoje Słowo”, 
który okazał się podsumowaniem jego gorliwej 

posługi i duchowym testamentem. Zrealizowało 
się także wielkie marzenie Kardynała, aby na 
czas emerytury zamieszkać w Jerozolimie i tam 
studiować Biblię, modlić się o pokój dla Ziemi 
Świętej i działać charyta-

tywnie. Życie wielu gorli-
wych uczniów Chrystusa to 
ciągle ponawiana odpowiedź na wezwanie z 
dzisiejszej Ewangelii: „Wypłyń na głębię i za-

rzućcie sieci na połów!”. Czasem, wbrew przy-
jętym zwyczajom, wbrew sytuacjom, które wy-
dają się bez wyjścia, trzeba, jak Piotr, zaufać: 
„Mistrzu (...) na Twoje słowo”. 
Czy można żyć na co dzień Słowem Bożym? 

Prorok Jeremiasz - palony wewnętrznym 
ogniem - stale przepowiadał słowo Boga. Ono 
było jego codziennym pokarmem; raz słodkim 
jak miód, a innym razem gorzkim jak piołun 

(Jer 1,9; Ap 10,9). Gorzkie było również słowo 
dla mieszkańców Jerozolimy, których prorok 
wzywał do ucieczki z miasta i zmiany sposobu 
życia. Jego wyrocznia dla Jeruzalem była ostra 
jak miecz, ujawniała wady i grzechy: „To mia-

sto kłamstwa, sama w nim nieprawość (...). 
Gwałt i ucisk - dają się w niej słyszeć, choroba i 
rany - oto, co jest stale przed moim obliczem. 
Strzeż się, Jerozolimo, bym się nie odwrócił od 

ciebie...”. Mieszkańcy Świętego Miasta nie 
usłuchali Jeremiasza, podobnie jak i wielu in-
nych proroków, nie przyjęli również Chrystusa, 

który płakał na jego widok (Łk 19,41). Słowo 
Boże, choć czasem rani i boli, w ostateczności 
jest lekarstwem, które niesie zbawienie (Hi 
5,18). Jest tylko jeden warunek! Słowa trzeba 

wysłuchać, zachować je i wprowadzić w życie. 
Przypomniał o tym Jezus swoim uczniom (Łk 
8,21), a Paweł gminie w Koryncie (1 Kor 15,1-
2). O tym, jak trudno żyć na co dzień Słowem 
Bożym, przekonał się pierwszy z Apostołów. 

Nad Jeziorem Galilejskim Szymon spontanicz-
nie odpowiedział na wezwanie Pana. Jednak 
dopiero pod wpływem obfitego połowu do koń-
ca zrozumiał, jak wymagające czeka go zada-

nie. Piotr przekonał się, że 

trudno przyjąć Słowo Boże, 
jeśli nie ma się czystego 

serca. Stąd jego akt skruchy i wyznanie: 
„Odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiek 

grzeszny”. Piotr zrozumiał też, że Słowo Boże 
musi stale wprawiać w zdumienie, jak „połów 
ryb, jakiego dokonali”. Odkrył, że do przyjęcia 
Słowa Bożego i przekazywania go innym po-
trzeba odwagi: „Nie lękaj się, odtąd ludzi bę-

dziesz łowił”. Papież Jan Paweł II w Pelplinie 
apelował do rodziców, nauczycieli i kateche-
tów: „Jeżeli na progu trzeciego tysiąclecia pyta-
my o kształt czasów, które nadchodzą, to rów-

nocześnie nie możemy uniknąć pytania o funda-
ment, jaki kładziemy pod tę budowlę, jaką po-
dejmą następne pokolenia. Trzeba, aby nasze 
pokolenie było roztropnym budowniczym przy-
szłości. A roztropny budowniczy to ten, który 

słucha słowa Chrystusa i wypełnia je”. Prośmy 
zatem o dar czystego serca, o zachwyt nad Sło-
wem i odwagę do głoszenia go innym. 
                                                  (Ks. Jan Kochel) 

V NIEDZIELA ZWYKŁA 

ZAPIS DO PARAFII - Wszystkie Polskie 
Parafie w Anglii i Walii funkcjonują jako 
parafie personalne. Oznacza to, że człon-
kiem wspólnoty jest osoba lub rodzina, któ-
ra dobrowolnie zgłosi się do duszpasterza i 
wypełni kartę przynależności do danej 
wspólnoty i uczestniczy w życiu wspólnoty 
poprzez udział we Mszy św. Takie formula-
rze są dostępne u duszpasterza lub na stro-
nie internetowej. Każdy członek wspólnoty 
parafialnej może wtedy otrzymać różne za-
świadczenia wynikające z przynależności 
do danej wspólnoty oraz załatwić wszelkie 
formalności związane z sakramentami, jak 
np.: chrzest czy sakrament małżeństwa. Po-
nieważ jest wielu parafian, którzy zmienili 
adres a także numer telefonu, bardzo prosi-
my o uzupełnianie danych na karcie przyna-
leżności.  Serdecznie dziękuję.  

 

Modlitwę ułożył ks. Peter Rookey, który mo-
dlił się tą modlitwą i został ... uzdrowiony ze 
ślepoty. Pomódl się i Ty, i poproś o uzdrowie-
nie Pana Jezusa. 
  

Panie Jezu, staję przed Tobą taki jaki jestem. 
Przepraszam za moje grzechy, żałuję za nie, 
proszą przebacz mi. W Twoje Imię przebaczam 
wszystkim cokolwiek uczynili przeciwko mnie. 
Wyrzekam się szatana, złych duchów i ich 
dzieł. Oddaję się Tobie Panie Jezu całkowicie 
teraz i na wieki. Zapraszam Cię do mojego ży-
cia, przyjmuję Cię jako mojego Pana, Boga i 
Odkupiciela. Uzdrów mnie, odmień mnie, 
wzmocnij na ciele, duszy i umyśle. 
Przybądź Panie Jezu, osłoń mnie Najdroższą 
Krwią Twoją i napełnij Swoim Duchem Świę-
tym. Kocham Ciebie Panie Jezu. Dzięki Ci skła-
dam. Pragnę podążać za Tobą każdego dnia w 
moim życiu. Amen. 

Maryjo Matko moja, Królowo Pokoju, 
Święty Peregrynie Patronie chorych na raka, 
Wszyscy Aniołowie i Święci, proszę przyjdźcie 
mi ku pomocy. 
 

MODLITWA ZA TYCH,  
KTÓRZY CIERPIĄ 

 
 

Panie Jezu, który z własnego doświadczenia 
wiesz, co to znaczy cierpienie, zmiłuj się nad 
sercami zranionymi i obolałymi ciałami. Ty 
sam bądź ich pokojem i pokrzepieniem. Spraw, 
aby odkryli skarby ukryte w chrześcijańskim 
przeżywaniu cierpienia. Niech pamięć o tym, co 
Ty przecierpiałeś dla nas, przemieni troski na-
sze, pomoże nam lepiej znosić je i wykorzysty-
wać dla zbawienia świata. Aktem miłości obej-
mującym całą ziemię ofiarujemy Ci obecne 
cierpienia ludzkości. Racz złączyć je z Twoimi 
i przemienić w łaski miłości i odkupienia dla 
wszystkich dusz. Amen. 

mailto:letchworth@pcmew.org
http://www.parafia-letchworth-albert.co.uk/


DATA LOKALIZACJA GODZ. INTENCJE I NABOŻEŃSTWA 

09.02.2019 
Sobota 

Stevenage 
Msza św. niedzielna 

17.00 
+ Kazimierz Olejnik w 12 rocznicę śmierci 

(żona z dziećmi) 

10.02.2019 
Niedziela  

Letchworth 13.00 
V NIEDZIELA ZWYKŁA 

+ Brat Maciej Rutyna w 5 rocznicę śmierci 
(siostra Jolanta Matoga) 

St Albans 16.00 
+ Henryk Michałowski w miesiąc po śmierci 

(Marian z żoną) 

Hatfield 18.00 + Marek Piszczek w 1 rocznicę śmierci (rodzina) 

12.02.2019 
Wtorek 

Letchworth 18.30 Nie ma intencji 

13.02.2019 
Środa 

Stevenage 18.30 
+ Grzegorz Stempiński w 2 rocznicę śmierci 

(Sandra Paszkiet) 

15.02.2019 
Piątek 

Stevenage 18.30 Nie ma intencji 

16.02.2019 
Sobota 

Stevenage 
Msza św. niedzielna 

17.00 
+ Piotr Jurkszat w 6 rocznicę śmierci  

(syn z żoną) 

17.02.2019 
Niedziela     

Letchworth 13.00 
VI NIEDZIELA ZWYKŁA 

O łaskę zdrowia i Boże  dla rodziny Pietras 

Hemel Hempstead 
 

16.00 Nie ma intencji 

Hatfield 18.00 
+ Józef Janczuk w 3 miesiąc po śmierci 

(rodzina) 

19.02.2019 
Wtorek   

Letchworth 18.30 Nie ma intencji 

20.02.2019 
Środa 

Stevenage 18.30 + Zofia Symonowicz w miesiąc po śmierci 

22.02.2019 
Piątek 

Stevenage 18.30 Nie ma intencji 

23.02.2019 
Sobota 

Stevenage 
Msza św. niedzielna 

17.00 Nie ma intencji 

Letchworth 13.00 
VII NIEDZIELA ZWYKŁA 

Nie ma intencji 

24.02.2019 
Niedziela  St Albans 16.00 

+ Mirosław Michałowski w 22 rocznicę śmierci 
(syn z żoną) 

Hatfield 18.00 
+ Arkadiusz Kłakowicz w 11 rocznicę śmierci 

(przyjaciel) 

INTENCJE MSZALNE 
 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

1. W najbliższych tygodniach w liturgii Kościoła będziemy przeżywać: 11.02 - Najświętszej 

Maryi Panny z Lourdes, Dzień Chorego,  14.02 - św. Cyryla i Metodego, patronów Europy, świę-

to, 20.02 - św. Hiacynty i Franciszka Marto, dzieci z Fatimy, 21.02 - św. Piotra i Damiana, bisku-

pa i doktora Kościoła, 22.02 - Katedry Świętego Piotra Apostoła, święto, 23.02 - św. Polikarpa, 

biskupa i męczennika, wspomnienie. 

 

2. 1 marca przypada pierwszy piątek miesiąca. Ze względu na to, że  kościół w Stevenage 

będzie zajęty, Msza św. wyjątkowo odbędzie się w kościele St Hugh of Lincoln w Letchworth o 

godz. 18.30 a okazja do spowiedzi św. od godziny 17.30. Od godziny 17.45 do Mszy św. wysta-

wienie Najświętszego Sakramentu i możliwość adoracji w ciszy Pana Jezusa.  
 

3. Msze św. wtorkowe w Letchworth (godz. 18.30) będą sprawowane od 12 lutego. Msze św. 

zaś piątkowe w Stevenage (godz. 18.30) są sprawowane już od 1 lutego. Zapraszam. 
 

4. W każdy piątek przed Mszą św. w Stevenage - wystawienie Najświętszego Sakramentu i 

możliwość osobistej, w ciszy przeżywanej adoracji Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie - 

od godziny 17.45. Zapraszamy. 
 

5. Od lutego, w każdą pierwszą niedzielę miesiąca w ośrodkach: Stevenage, Letchworth oraz 

Hatfield Eucharystie niedzielne wraz homilią będą Mszami dla dzieci. 
 

6. Katecheza dla dzieci przygotowujących się do I Komunii św. Stevenage - każda środa o 

godzinie 19.00 oraz w Hatfield - każda niedziela o godz. 19.00.  
 

7. Pod patronatem Katolickiego Radia Londyn powstał Magazyn Misja 52, który jest skiero-

wany do małżonków i rodziców? Jego celem jest stworzenie jak najlepszego pisma, które będzie 

pomocą w budowaniu jedności i miłości małżeńskiej. Magazyn można pobrać bezpłatnie  z na-

szej strony: http://www.krlradio.com/magazyn/  

8. Kurs przedmałżeński - sobota, 9 oraz 16 marca 2019 r. w kościele Matki Bożej Często-

chowskiej w Dunstable, w godzinach 09.00 - 14.00. Zapisy na pierwszym spotkaniu.  

 
 

Z Orędzia Papieża Franciszka na XXVII Światowy Dzień Chorego - 11. 02. 2019 r. 
 

„Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie” (Mt 10,8). Są to słowa wypowiedziane przez Jezusa, gdy 

wysłał apostołów do szerzenia Ewangelii, aby Jego Królestwo było propagowane przez gesty 
bezinteresownej miłości. Z okazji XXVII Światowego Dnia Chorego, który w sposób uroczysty 
będzie obchodzony w Kalkucie w Indiach dnia 11 lutego 2019 roku, Kościół – Matka wszystkich 
swoich dzieci, zwłaszcza słabych – pamięta, że gesty wielkodusznego daru, jak te Miłosiernego 

Samarytanina, są najbardziej wiarygodną drogą ewangelizacji. Opieka nad chorymi wymaga pro-
fesjonalizmu i czułości, bezinteresownych gestów, niezwłocznych i prostych, jak zwyczajny do-
tyk, poprzez które daje się odczuć drugiemu, że jest „ważny”. (...) Na okoliczność uroczystej ce-
lebracji w Indiach chciałbym z radością i podziwem przypomnieć postać Świętej Matki Teresy z 
Kalkuty, wzorca miłości, która uwidoczniła miłość Boga wobec ubogich i chorych. Święta Matka 

Teresa pomaga nam zrozumieć, że jedynym kryterium działania musi być bezinteresowna miłość 
wobec wszystkich, bez względu na język, kulturę, grupę etniczną czy religię. Jej przykład nadal 
prowadzi nas do poszerzania horyzontów radości i nadziei dla ludzkości potrzebującej zrozumie-
nia i czułości; zwłaszcza dla tych, którzy cierpią. Was wszystkich zawierzam Maryi, Uzdrowie-
niu chorych. Niech nam pomaga dzielić się darami otrzymanymi w duchu dialogu i wzajemnego 

przyjęcia, abyśmy żyli jak bracia i siostry, uważni na potrzeby jedni drugich, abyśmy wiedzieli, 
jak dawać z sercem hojnym i uczyli się radości z bezinteresownej służby. Z miłością zapewniam 
wszystkich o mojej bliskości w modlitwie i z serca udzielam Apostolskiego Błogosławieństwa. 


