
 

POLSKA WSPÓLNOTA KATOLICKA 
św. Brata Alberta 

LOCAL CATHOLIC MISSION IN LETCHWORTH 

Registered Charity No 1119423 
 
 

12.05.19                                                             Nr 109 

LETCHWORTH, STEVENAGE, HATFIELD, ST ALBANS, HEMEL H. 

 

DANE KONTAKTOWE 
Lokalna Polska Misja Katolicka pw. Św. Brata Alberta w Letchworth 

oraz: Stevenage, Hatfield, St Albans i Hemel Hempstead 
Proboszcz: Ks. Cezary Komosiński, Tel: 07519059276 

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

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) 

Owce słuchają pasterza, znają jego głos, jego 
śpiew, intonację. Dzieje się tak, gdyż dzień w 

dzień słuchają jego głosu, jego słów. Chodząc 
za nim po pastwiskach, lgną do niego i przywią-

zują się niezwykle mocno, choć niedostrzegal-
nie. Ale ich przywiązanie to zbyt mało dla nie-

rozerwalności. Pasterz ma zasadę, którą objawia 
jak przysięgę: nikt nie wyrwie ich z jego ręki. 
Dla upewnienia dodaje, że nikt też nie wyrwie 

ich z ręki Ojca. Wyobraźnia podpowiada tu 
obraz dwóch rąk, właściwie dłoni, ogarniają-

cych stado. Owe dłonie jak skrzydła opiekuńcze 
kojarzą się z symbolem Ducha Świętego, gołę-

bicą. Konieczne są trzy kroki, aby poddać się 
prowadzeniu przez Boskiego Pasterza. Słucha-

nie głosu, szczerość, która nie ukrywa niczego 
przed pasterzem, i 
wreszcie towarzyszenie 

Mu wszędzie, czyli na-
śladowanie. Najczęstszym wezwaniem Biblii, 

skierowanym do człowieka, jest wołanie o po-
słuszeństwo, czyli o słuchanie słów Boga! To 

jest zawsze w życiu duchowym pierwszy krok. 
Wiara pochodzi ze słuchania i jest jakimś naj-
szlachetniejszym gatunkiem posłuszeństwa, 

odbywającego się dość często bez zrozumienia 
dróg, którymi każe chodzić Bóg. Bez tego kro-

ku nie ma następnych. Kiedy Jezus mówi, że 
zna swoje owce, znaczy to, że są one dla Niego 

przejrzyste, niczego nie ukrywają przed Nim. 
On je zna po imieniu, ale znaczy to również, że 

zna historię każdej z nich i jej sumienie. Żadna 
z tych owiec nie jest pominięta albo obojętna 
pasterzowi. Znać to rozumieć we wszystkim i 

mieć siłę być wyrozumiałym. Tylko Jemu każ-
dy z nas może powiedzieć nawet to, czego w 

sobie samych nie rozumiemy, mając pewność, 
że On na pewno to zrozumie. Nikt więc, kto 

stara się ukryć cokolwiek przed Jezusem, nie 

może uczestniczyć w marszu tego Bożego stada 
ku nowemu światu, który jest stworzony w 

Chrystusie. Jestem przekonany, że poznawanie 
owiec dokonuje się w konfesjonale, kiedy wła-

śnie pasterzowi wyznajemy wszystko i w tym 
wyznaniu dajemy się poznać takimi, jakimi 

jesteśmy naprawdę. Słuchanie pasterza i dawa-
nie się Mu poznać, słuchanie słów pełnych 
chwały i miłości oraz wyznawanie prawdy o 

naszej nieprawości – oto droga życia. Oczekuj 
wszystkiego od Boga i wszystko Mu wyznawaj. 

Wszystko za wszystko. On może to, czego ty 
nie możesz i co uznajesz za niemożliwe. W 

Nim jedynie złóż swoje zaufanie jak wszystkie 
swoje oszczędności. Módl się tak, jakbyś liczył 

pieniądze, odkładając je do skarbca Jego serca. 
Gdy On dostrzega w kimś 
całkowite zaufanie, po-

dobne do tego, jakim kie-
ruje się owca, idąc za swoim pasterzem, ulega 

mu i zwraca się w jego stronę. Przyciągniesz w 
ten sposób Jego miłość do siebie. Owca idzie za 

pasterzem, nie myśląc nawet o tym, gdzie idzie 
i nie lękając się tego, co ją spotka. To przyciąga 
Jezusa, gdy pokładamy w Nim taką ufność, 

która pozwala iść bez obawy nawet z zamknię-
tymi oczami.            (Ks. Augustyn Pelanowski) 
_____________________________________________________________________________ 
 

„Pan jest moim pasterzem, nie brak mi nicze-

go. Pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach. 
Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpo-

cząć: orzeźwia moją duszę. Wiedzie mnie po 
właściwych ścieżkach przez wzgląd na swoje 
imię. Chociażbym chodził ciemną doliną, zła 

się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Twój kij i 
Twoja laska są tym, co mnie pociesza. Stół dla 

mnie zastawiasz wobec mych przeciwników; 
namaszczasz mi głowę olejkiem; mój kielich 

jest przeobfity…” (Ps 23) 

IV NIEDZIELA WIELKANOCNA  

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.  

Modlitwa do Pana Jezusa Dobrego Pasterza 
Panie Jezu, Dobry Pasterzu dziękuję Ci za dar Twej miłości, która każe Ci szukać owce zagubio-
ne. Proszę Cię przyjdź Panie i odszukaj te owce zagubione w cierniach współczesnego świata. 

Odszukaj je Panie i weź na ramiona i przyprowadź do Owczarni. Niech zapanuje radość, że się 
odnalazły, że żyją choć były umarłe. Pochyl się zwłaszcza nad tymi, którzy nie potrafią zerwać z 

grzechem, i tymi pogrążonymi w nałogach, daj im łaskę powrotu do Ciebie. A tym, co Cię jeszcze 
nie znają, pozwól doświadczyć daru Twej Obecności. Dziękuję Ci, Jezu za to, że z miłości kar-

misz głodnych Twej Prawdy. Dziękuję Ci za Twą miłość która, każe Ci szukać tych, co od Ciebie 
odeszli i tych, co o Tobie nigdy nie słyszeli. Wezwij Panie robotników na żniwo. Daj nam ludzi 
gorliwych i świętych dla służby ratowania dusz. Obdarz ich żarliwa miłością i duchem ofiarnym, 

duchem misyjnym, aby odważnie głosili całemu światu Dobra Nowinę o jedynym Mesjaszu. 
Bądź uwielbiony Chryste Pasterzu za Twą miłość i za Twe miłosierdzie teraz i zawsze. Amen  

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Jezu dobry Pasterzu, Drogo, Prawdo i Życie, zwróć miłosierne spojrzenie na swoja owczarnię. 
Oświeć nas mądrością Swojej Ewangelii, umocnij przykładem Swego życia, nakarm Eucharystią, 
napełnij gorliwością o chwałę Boga i zbawienie ludzi. Jezu dobry Pasterzu, ześlij Twojego Du-

cha, który niech umocni naszą wiarę, nadzieję i miłość. Maryjo, Matko dobrego Pasterza, połóż 
nam na głowę Twą świętą rękę, abyśmy mogli naśladować Cię w życiu duchowym i apostolskim i 
tak osiągnąć wieczną chwałę w niebie. Amen. 

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


DATA LOKALIZACJA GODZ. INTENCJE I NABOŻEŃSTWA 

11.05.2019 
Sobota 

Stevenage 
Msza św. niedzielna 

17.00 Nie ma intencji 

12.05.2019 
Niedziela     

Letchworth 13.00 
IV NIEDZIELA WIELKANOCNA 

+ Jan, Jadwiga, Stanisław Mechelewski  
(Maria Mechelewska) 

St Albans 16.00 

Dziękczynno - błagalna w intencji Magdy i Jac-
ka w rocznicę ślubu oraz córeczki Natalii w 2 

rocznicę urodzin z prośbą odary Ducha Świętego 
i dalsze Boże błogosławieństwo 

Hatfield 18.00 
Dziękczynno - błagalna w intencji Amelii w 10 

rocznicę urodzin (rodzice) 

14.05.2019 
Wtorek 

Letchworth 18.30 Nie ma intencji 

15.05.2019 
Środa 

Stevenage 18.30 Nie ma intencji 

17.05.2019 
Piątek 

Stevenage 18.30 Nie ma intencji 

18.05.2019 
Sobota 

Stevenage 
Msza św. niedzielna 

17.00 Nie ma intencji 

19.05.2019 
Niedziela     

Letchworth 13.00 

V NIEDZIELA WIELKANOCNA 
Dziękczynno - błagalna w intencji Jana Ciołko 

w 60 rocznicę urodzin z prośbą o łaskę zdrowia i 
opiekę Matki Bożej (żona i dzieci z rodzinami) 

Hemel Hempstead 16.00 Nie ma intencji 

Hatfield 18.00 + Lidia i Teodor Wojtysiak (syn z rodziną) 

21.05.2019 
Wtorek 

Letchworth 18.30 Nie ma intencji 

22.05.2019 
Środa 

Stevenage 18.30 Nie ma intencji 

24.05.2019 
Piątek 

Stevenage 
 

18.30 
 

Nie ma intencji 

25.05.2019 
Sobota 

Stevenage 17.00 Nie ma intencji 

INTENCJE MSZALNE 
 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

1. W najbliższych tygodniach w liturgii Kościoła będziemy przeżywać: 13.05 - Najświętszej 

Maryi Pann z Fatimy, 14.05 - św. Macieja Apostoła, święto, 16.05 - św. Andrzeja Boboli, prezbi-

tera i męczennika, patrona Polski, święto, 18.05 - św. Jana I, papieża i męczennika, 20.05 - św. 

Bernardyna ze Sieny, prezbitera, 21.05 - św. męczenników Krzysztofa Magallaesa, prezbitera i 

Towarzyszy, św. Rity z Cascii, zakonnicy, 24.05 - Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki 

Wiernych, wspomnienie, 25.05 - św. Bedy Czcigodnego, prezbitera i doktora Kościoła oraz św. 

Grzegorza VII, papieża i św. Marii Magdaleny de Pazzi, dziewicy. 
 

2.  Z całego serca pragnę podziękować dzieciom, które w tym roku (04.05 - Hatfield i 05.05 - 

Letchworth - razem 42 dzieci) przystąpiły do I Komunii Świętej. Niech Dobry Pan Jezus, który 

zamieszkał w Waszych sercach Was prowadzi, umacnia, uświęca i na zawsze pozostanie Wa-

szym Przyjacielem. Dziękuję rodzicom za pomoc, wytrwałość, współpracę, wszystkim gościom 

oraz obecnym na tych uroczystościach. Niech Pan Wam błogosławi. 
 

3. Rocznica I Komunii św. odbędzie się w niedzielę, 09.06 podczas Mszy św. w Letchworth, 

o godz. 13.00 oraz w Hatfield o godz. 18.00. W niedzielę, 02 czerwca - krótkie spotkanie organi-

zacyjne po Mszach św. dla dzieci i rodziców. Serdecznie zapraszam. 
 

4. W niedzielę, 19 maja, dodatkowa kolekta na Fundację Jana Pawła II. Więcej informacji   

można  znaleźć pod tym adresem - www.fjp2.com 
 

5. 09 czerwca w Laxton Hall odbędzie się Święto Rodziny, 22 czerwca, również w Laxton 

Hall - Wesoły Dzień Dziecka, 23 czerwca natomiast - Uroczystość Bożego Ciała. Więcej infor-

macji na temat tych wydarzeń w następnym biuletynie. 
 

6. Instytut Polski Akcji Katolickiej w Wielkiej Brytanii zaprasza na Zjazd Katolicki - Przy-

szłość Europy idzie przez rodzinę - Przesłanie Jana Pawła II. Szczegóły na www.ipakwb.eu/zjazd 

Wykład wygłosi ks. prof. dr hab. Jarosław Merecki SDS. Zgłoszenia do 20 maja na ema-

il: shrineofmercy@gmail.com  
 

7. Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego będziemy przeżywać w niedzielę, 02 czerwca a 

Zesłania Ducha Świętego w niedzielę, 09 czerwca. 
 

Modlitwa o odrodzenie małżeństwa 
 

Panie, przedstawiam Ci nasze małżeństwo – mojego męża (moją żonę) i mnie. Dziękuję, że nas 
połączyłeś, że podarowałeś nas sobie nawzajem i umocniłeś nasz związek swoim sakramentem. 
Panie, w tej chwili nasze małżeństwo nie jest takie, jakim Ty chciałbyś je widzieć. Potrzebuje 
uzdrowienia. Jednak dla Ciebie, który kochasz nas oboje, nie ma rzeczy niemożliwych. Dlatego 
proszę Cię: 
 
 

– o dar szczerej rozmowy, 
– o „przemycie oczu”, abyśmy spojrzeli na siebie oczami Twojej miłości, która „nie pamięta złe-
go” i „we wszystkim pokłada nadzieję”, 
– o odkrycie – pośród mnóstwa różnic – tego dobra, które nas łączy, wokół którego można coś 
zbudować (zgodnie z radą Apostoła: zło dobrem zwyciężaj), 
– o wyjaśnienie i wybaczenie dawnych urazów, o uzdrowienie ran i wszystkiego, co chore, 
o uwolnienie od nałogów i złych nawyków. 
 

Niech w naszym małżeństwie wypełni się wola Twoja. Niech nasza relacja odrodzi się i ożywi, 
przynosząc owoce nam samym oraz wszystkim wokół. Ufam Tobie, Panie Jezu, i już teraz dzię-
kuję Ci za wszystko, co dla nas uczynisz. Uwielbiam Cię w sercu i błogosławię w całym moim 
życiu. Amen. 

PRZYPOMNIENIE! 

30 CZERWCA PRZYPADA PIĄTA NIEDZIELA MIESIĄCA.  

W ZWIĄZKU Z TYM NIE BĘDZIE MSZY ŚW. SPRAWOWANEJ O GODZ. 16.00  

ANI W HEMEL HEMPSTEAD ANI W ST ALBANS 

http://www.fjp2.com/
mailto:shrineofmercy@gmail.com

