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Niektórzy faryzeusze spośród tłumu rzekli do 
Jezusa: ”Nauczycielu, zabroń tego swoim ucz-

niom”. Odrzekł: ”Powiadam wam: Jeśli ci 
umilkną, kamienie wołać będą”. Czego Jezus 

miał zabronić? ”Królewskiego” powitania na 
stoku Góry Oliwnej. Dziwi reakcja faryzeuszy. 

Bo kim był - zewnętrznie biorąc - Jezus? Gali-
lejskim robotnikiem. Czynił cuda? Oni i tak w 
to nie wierzyli. A jednak to powitanie ich roz-

drażniło. Jakby przeczuwali, że za wszystkim 
kryje się jakaś inna sprawa. Tłumy witające 

Jezusa też to przeczuwały. Cztery dni później 
cichcem pojmali Jezusa. Pomogli Bogu zstąpić 

w najmroczniejsze zakamarki ludzkiego świata 
- w otchłań cierpienia. Jezus stał się podobnym 

do ludzi. A w zewnętrznym przejawie uznany 
za człowieka, uniżył same-
go siebie, stawszy się po-

słusznym aż do śmierci - i 
to śmierci krzyżowej. Tak, 

posługując się oszczędnymi słowy, napisał 
Apostoł. Chrześcijanie próbowali mówić o tym 

na różne sposoby. Dlatego powstały średnio-
wieczne misteria, renesansowe obrazy i rzeźby, 
wciąż odwiedzane kalwarie, nadal wykonywane 

oratoria, współczesne nam filmy... Każde z tych 
wyobrażeń, wypowiedziane językiem swojej 

epoki, jest przejmujące. Ale przecież żadne z 
nich nie może sięgnąć głębi tajemnicy. Bo jak 

pojąć Boga? A Boga uniżonego? Dobrze, 
zgódźmy się na to, że Jezus jest królem. Ale 

pójść za takim królem? Całe nasze wnętrze bun-
tuje się przeciw cierpieniu, a równocześnie 
krzyż fascynuje i pociąga. Nie potrafimy powie-

dzieć, czym. Jesteśmy wewnętrznie rozdarci. 
Przed cierpieniem nie ucieknę - to wiem. Jezus 

zwyciężył, zmartwychwstając - w to wierzę. 
Logiczny rachunek podpowiada: warto pójść za 

Nim. Spojrzenie na krzyż z jednej strony budzi 

współczucie i wdzięczność wobec Ukrzyżowa-
nego. Z drugiej zaś strony sam widok nieludz-

kich tortur każe się od krzyża odwrócić. Dlate-
go od wieków krzyż był, jest, i tak już zostanie, 

znakiem sprzeciwu. Wyzwaniu, jakim jest 
krzyż, trudno sprostać. Obojętność wobec krzy-

ża też nie jest dobrym sposobem. Wzięliśmy do 
ręki palmy, poszliśmy po królewsku witać przy-
bywającego do Jerozolimy Jezusa. Nie możemy 

przestać wiwatować na Jego cześć, bo jeśli za-
milkniemy, kamienie wołać będą. To już lepiej 

niech ludzie wołają. Co zrobimy za kilka dni, 
gdy w Wielki Piątek znajdziemy się z tłumem 

na dziedzińcu rzymskiej twierdzy? Ktoś krzyk-
nie do Piłata: ”Ukrzyżuj!”. Milczeć wtedy? 

Krzykiem sprzeciwu odpowiedzieć na krzyk 
potępienia? Zacząć z tłumem 
coraz głośniej wrzeszczeć: 

”Ukrzyżuj go!”. A może uda-
wać, że nic się nie dzieje. 

Tamta historia wydarzyła się dawno, moje my-
śli i odczucia niczego w niej nie zmienią. Zosta-

je jakiś rodzaj odległego współczucia i tyle... 
Dobrze wiemy, że to nie jakaś odległa historia. 
Każde pokolenie o tym wiedziało i na swój spo-

sób usiłowało pokonać barierę czasu i prze-
strzeni, dzielącą od tamtej godziny. Dlatego 

misteria, dlatego pełne ekspresji krzyże, dlatego 
kalwarie, dlatego oratoria, dlatego filmy. Dlate-

go, że nie sposób obok krzyża przejść obojętnie. 
Jest w nim przeogromna siła. Dlatego w Wielki 

Piątek padnę na twarz przed krzyżem i zaśpie-
wam: ”Pójdźmy z pokłonem!”. Krzyżowa męka 
Jezusa nie położyła kresu cierpieniom. Nawet 

nie zdołała niczego wyjaśnić. Ale przecież Bóg 
napełnił cierpienie swoją obecnością. Czy to nie 

wystarczy, by pokłonić się przed Ukrzyżowa-
nym?  

                                            (Ks. Tomasz Horak) 

NIEDZIELA PALMOWA 

MĘKI PAŃSKIEJ 

CO DZIAŁO SIĘ Z JEZUSEM W WIELKIM TYGODNIU 
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DATA LOKALIZACJA GODZ. INTENCJE I NABOŻEŃSTWA 

13.04.2019 
Sobota 

Stevenage 
Msza św. niedzielna 

17.00 Nie ma intencji 

14.04.2019 
Niedziela     

Letchworth 13.00 
NIEDZIELA PALMOWA MĘKI PAŃSKIEJ 
+ Henryk Ślusarczyk w 7 rocznicę śmierci oraz 
jego rodzice Stanisław i Antonina (Wanda Dec) 

St Albans 16.00 Nie ma intencji 

Hatfield 18.00 
Dziękczynno - błagalna w intencji mamy  

Marianny Kępińskiej w 80 rocznicę urodzin  
(córka z rodziną) 

16.04.2019 
Wtorek 

Letchworth 18.30 W pewnej intencji 

17.04.2019 
Środa 

Stevenage 18.30 Nie ma intencji 

19.04.2019 
Piątek 

Letchworth 
 

17.30 
18.00 

WIELKI PIĄTEK 
Droga Krzyżowa 

LITURGIA WIELKIEGO PIĄTKU 

20.04.2019 
Sobota 

Stevenage 17.00 
WIELKA SOBOTA 

LITURGIA WIGILII PASCHALNEJ 
(Przynosimy świece) 

21.04.2019 
Niedziela     

Letchworth 13.00 
NIEDZIELA WIELKANOCNA  

ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO 
Nie ma intencji 

Hemel Hempstead 16.00 Nie ma intencji 

Hatfield 18.00 
+ Babcia Barbara Danikiewicz w 3 miesiąc po 

śmierci (wnuczka z rodziną) 

Letchworth 13.00 

PONIEDZIAŁEK W OKTAWIE  
WIELKANOCY 

+ Henryk Jeż, Marianna Malinowska, Elżbieta i 
Edward Zęgota (Anna Zęgota) 

22.04.2019 
Poniedz.     St Albans 16.00 Nie ma intencji 

Hatfield 18.00 
+ Włodzimierz Cwaliński w 4 rocznicę śmierci 

(syn z rodziną) 

23.04.2019 
Wtorek 

Letchworth 18.30 Nie ma intencji 

24.04.2019 
Środa 

Stevenage 18.30 Nie ma intencji 

INTENCJE MSZALNE 
 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

1. Dzisiaj (14.04) Niedziela Palmowa Męki Pańskiej. Rozpoczynamy Wielki Tydzień w Li-
turgii Kościoła, której sercem jest Triduum Paschalne, czyli Wielki Czwartek, Piątek i Sobota.  

 

2. Drogi Krzyżowe w tym tygodniu: Letchworth - wtorek, o godz. 18.30 a po nabożeństwie 
Msza św. oraz piątek, o godz. 17.30 a po nabożeństwie Liturgia Wielkiego Piątku.  
 

3. W Wielki Piątek, w Letchworth w czasie adoracji Krzyża składane ofiary przeznaczone są 
na Fundusz Ziemi Świętej. W Wielką Sobotę zaś na Liturgię przynosimy świece. 
 

4. W Niedzielę Palmową, 14 kwietnia, przed Mszą św. w Letchworth i Stevenage, dzieci z 
Polskiej Sobotniej Szkoły w Hitchin, jak co roku, będą sprzedawać własnoręcznie wykonane pa-
lemki. Cały dochód ze sprzedaży będzie przeznaczony na potrzeby Polskiej Szkoły Sobotniej w 
Hitchin. Serdecznie zapraszamy i zachęcamy do nabywania palemek. 
 

5. Z całego serca pragnę podziękować Wszystkim, którzy wzięli udział w rekolekcjach Wiel-
kopostnych oraz przystąpili do sakramentu pojednania. Wasza obecność, modlitwa i zaangażowa-
nie oraz wsparcie finansowe dla Ks. Rekolekcjonisty były i są dla mnie ogromnym świadectwem 
Waszej wiary i zachętą do trwania… Ogromne również podziękowania dla Ks. Pawła za wygło-
szenie rekolekcji, poświęcony czas i modlitwę za nas.  Bóg zapłać. 
 

6. Dla osób, którym nie udało się skorzystać ze spowiedzi rekolekcyjnej dodatkowa okazja 
do spowiedzi: wtorek, 16.04 - Letchworth - od godz. 17.45 i po Mszy św. oraz w Stevenage w 
środę, 17. 04 od godz. 17.45 i po Mszy św. 

PLAN MSZY ŚW. I NABOŻEŃSTW - WIELKANOC 2019: 

Od Wielkiego Czwartku, który w tym roku przypada 18 kwietnia, Kościół rozpoczyna uroczyste 
obchody Triduum Paschalnego, w czasie którego będzie wspominać mękę, śmierć i zmartwych-

wstanie Jezusa Chrystusa. W Wielki Czwartek liturgia uobecnia Ostatnią Wieczerzę, ustanowie-
nie przez Jezusa Eucharystii oraz kapłaństwa służebnego. Wielki Czwartek jest szczególnym 

świętem kapłanów. Wielki Piątek to dzień Krzyża. Po południu odprawiana jest niepowtarzalna 
wielkopiątkowa Liturgia Męki Pańskiej. Centralnym wydarzeniem liturgii wielkopiątkowej jest 

adoracja Krzyża. Wielka Sobota jest dniem ciszy i oczekiwania. Dla uczniów Jezusa był to dzień 
największej próby. Wielki Piątek i Wielka Sobota to jedyny czas w ciągu roku, kiedy Kościół nie 
sprawuje Mszy św. Wielkanoc zaczyna się już w sobotę po zachodzie słońca. Rozpoczyna ją li-

turgia światła. Na zewnątrz kościoła kapłan święci ogień, od którego następnie zapala się Paschał 
- wielką woskową świecę, która symbolizuje zmartwychwstałego Chrystusa. Wigilia Paschalna 

kończy się Eucharystią i procesją rezurekcyjną. Ponieważ cud Zmartwychwstania jakby nie mie-
ści się w jednym dniu, dlatego też Kościół obchodzi Oktawę Wielkiej Nocy - przez osiem dni bez 

przerwy wciąż powtarza się tę samą prawdę, że Chrystus Zmartwychwstał. Ostatnim dniem okta-
wy jest Biała Niedziela, nazywana obecnie także Niedzielą Miłosierdzia Bożego.  

 

Wielki Piątek - 19.04 
LETCHWORTH 

 

17.30 - Droga Krzyżowa 
18.00 - Liturgia Wielkiego  
            Piątku  

 

Wielka Sobota - 20.04 
święcenie pokarmów  

 

10.15 - Stevenage 

11.15 oraz 11.30 - Letchworth - 

salka przy kościele. 
 

 

12.45 - Hemel Hempstead 

14.00 - St Albans

15.00 - Hatfield 

Wielka Sobota - 20.04 
STEVENAGE 

 

17.00 - Liturgia Wigilii Pas-
chalnej (przynosimy świece) 

 

Niedziela  
Zmartwychwstania  
Pańskiego - 21.04 

 

Msze święte: 
 

Letchworth - 13.00 

Hemel Hempstead - 16.00 

Hatfield - 18.00 

Poniedziałek  
Wielkanocny - 22.04  

 

Msze święte: 
 

Letchworth - 13.00 

St Albans - 16.00 

Hatfield - 18.00 


