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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) 

Czy można było przewidzieć, że do pierwszych 

poważnych kontrowersji pomiędzy wyznawca-

mi Jezusa Chrystusa dojdzie tak szybko, zaled-

wie kilkanaście lat po zakończeniu ziemskiej 

misji Bożego Syna? Być może można było, ale 

chyba spór, który wybuchł w Antiochii, pomię-

dzy Pawłem i Barnabą, których dziś zapewne 

nazwano by liberałami a konserwatywnymi 

zwolennikami przestrzegania przez chrześcijan 

wszystkich zakazów i nakazów judaizmu, jed-

nak zaskoczył młody Kościół. Co robić? Dzisiaj 

trzeba by odwoływać się do Rzymu. Ale pierw-

szy poważny konflikt pojawił się w Kościele 

zanim święci Piotr i Paweł do Rzymu dotarli. 

Wtedy stolicą chrześcijaństwa, Stolicą Apostol-

ską, była Jerozolima. Spotkanie Apostołów i 

starszych, które w latach 

49/50 zajęło się rozstrzy-

ganiem zatargów z Antiochii, nosi nazwę Sobo-

ru Jerozolimskiego. Jak wynika z dokumentu, 

będącego wynikiem obrad, był jeszcze jeden 

uczestnik spotkania w Jerozolimie. 

„Postanowiliśmy... Duch Święty i my”. Nawet 

dzisiaj, dwa tysiące lat później to sformułowa-

nie szokuje. Absolutna pewność obecności Du-

cha Świętego w Kościele nie jest wśród chrze-

ścijan zjawiskiem powszechnym. Wielu ma 

wątpliwości. Nawet jeśli ich nie wyrażają, żyją 

tak, jakby nie tylko Ducha Świętego nie było. 

Żyją tak, jakby Boga nie było, a Kościół, do 

którego zostali kiedyś włączeni przez chrzest, 

był jedynie instytucją ludzką i doczesną, stwo-

rzoną przez biskupów i księży. Kilka dni przed 

Wniebowstąpieniem Jezus mówił do swoich 

uczniów: „Pocieszyciel, Duch Święty, którego 

Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszyst-

kiego nauczy i przypomni wam wszystko, co 

wam powiedziałem... Niech się nie trwoży serce 

wasze ani się nie lęka. Słyszeliście, że wam 

powiedziałem: odchodzę i przyjdę znów do 

was...”. To obietnica stałej obecności Chrystusa 

w Kościele. Obecności aż po koniec czasów. 

Obecności przez Ducha Świętego. Przed swym 

odejściem do Ojca Jezus powiedział jeszcze 

coś, co pozwalało uczestnikom Soboru Jerozo-

limskiego podejmować decyzje. „Jeśli Mnie kto 

miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Oj-

ciec mój umiłuje go, i przyjdziemy do niego, i 

będziemy w nim przebywać. Kto Mnie nie mi-

łuje, ten nie zachowuje słów moich”. To Ko-

ściół jest obecnością Chrystusa i Jego Ojca w 

Duchu Świętym we wszystkich miejscach i w 

każdej chwili dziejów ludzkości. Dlatego Ko-

ściół od czasów apostolskich aż po dziś ma pra-

wo mówić z mocą 

„Postanowiliśmy, Duch 

Święty i my”. Dlatego ma prawo mówić, w co 

chrześcijanin ma wierzyć i jak żyć, aby stać się 

prawdziwym naśladowcą Jezusa. Kto nie słucha 

Kościoła w sprawach wiary i moralności, nie 

słucha Chrystusa. (Ks. Artur Stopka) 

_____________________________________________________________________________ 
 

Jedności Kościoła w Duchu Świętym najbar-

dziej sprzeciwia się grzech. Z tego powodu w 
przeszłości doszło do wielu podziałów pomię-

dzy chrześcijanami i wciąż do nich dochodzi. 
Moc Ducha Świętego, jak Boski Ogień, wypala 

z naszych serc egoizm, pychę, zazdrość, chci-
wość, nieuporządkowane pragnienie przyjem-
ności, gniew, lenistwo. Jednocześnie ożywia 

życie każdego z nas darami mądrości, rozumu, 
rady, męstwa, umiejętności, pobożności, bojaź-

ni Bożej. Jego owocne działanie przejawia się 
w czynach miłości, radości, pokoju, cierpliwo-

ści, dobroci, uprzejmości, wierności, łagodno-
ści, opanowania (Ga 5,22n).  

VI 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.  

FRAGMENT LISTU BISKUPÓW DO WIERNYCH  
„WRAŻLIWOŚĆ I ODPOWIEDZIALNOŚĆ” 

Cały List można przeczytać m.in. tutaj: https://episkopat.pl/informacje-episkopatu/  
Wielu z nas obejrzało film „Tylko nie mów nikomu”. Ten dokument, to przede wszystkim wstrzą-
sające relacje dorosłych dziś osób, wykorzystywanych w dzieciństwie przez duchownych. Zawie-
ra on także przykłady braku wrażliwości, grzechu zaniedbania i niedowierzania osobom skrzyw-
dzonym, co w konsekwencji chroniło sprawców. Film, przyjmując perspektywę pokrzywdzonych, 
uświadomił nam wszystkim ogrom ich cierpienia. Każdy, kto jest wrażliwy, poznając losy osób 
pokrzywdzonych, odczuwa ból, wzruszenie i smutek wobec ich cierpienia. Dziękujemy wszyst-
kim, którzy mieli odwagę opowiedzieć o swoim cierpieniu. Zdajemy sobie sprawę z tego, że żad-
ne słowo nie jest w stanie wynagrodzić im krzywd, jakich doznali. Przyznajemy, że jako pasterze 
Kościoła nie uczyniliśmy wszystkiego, aby zapobiec krzywdom. Dla wielu wiernych, szczególnie 
dla młodych szczerze szukających Boga, skandale seksualne z udziałem duchownych stają się 
ciężką próbą wiary i powodem do wielkiego zgorszenia. Rozczarowanie i oburzenie jest tym 
większe i boleśniejsze, że dzieci zamiast troskliwej miłości i towarzyszenia w szukaniu bliskości 
Jezusa doświadczyły przemocy i brutalnego odarcia z godności dziecka. Od początku swego ist-
nienia wspólnota kościelna uznawała takie zachowania za wyjątkowo ciężki grzech; według słów 
Chrystusa „kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą we Mnie, 
temu byłoby lepiej kamień młyński zawiesić u szyi i utopić go w głębi morza” (Mk 9,42). „Biada 
człowiekowi przez którego dokonuje się zgorszenie” (Mt 18,7). 

mailto:letchworth@pcmew.org
http://www.parafia-letchworth-albert.co.uk/
https://episkopat.pl/informacje-episkopatu/


DATA LOKALIZACJA GODZ. INTENCJE I NABOŻEŃSTWA 

25.05.2019 
Sobota 

Stevenage 
Msza św. niedzielna 

17.00 
Dziękczynno - błagalna w intencji Jakuba  

w 8 rocznicę urodzin 

26.05.2019 
Niedziela     

Letchworth 13.00 
VI NIEDZIELA WIELKANOCNA 

Nie ma intencji 

St Albans 16.00 
+ Danuta Petryszyn w 1 rocznicę śmierci  

(syn z rodziną) 

Hatfield 18.00 
O błogosławieństwo Boże i opiekę Maryi dla 

Marty i Dawida w 40 rocznicę urodzin oraz ich 
syna Mikołaja w 20 r. urodzin (Ewa Ameryk) 

28.05.2019 
Wtorek 

Letchworth 18.30 Nie ma intencji 

29.05.2019 
Środa 

Stevenage 18.30 Nie ma intencji 

31.05.2019 
Piątek 

Stevenage 18.30 Nie ma intencji 

01.06.2019 
Sobota 

Stevenage 
Msza św. niedzielna 

17.00 
+ Adam Lange w 8 rocznicę śmierci  

(żona z rodziną) 

02.06.2019 
Niedziela     

Letchworth 13.00 
WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE 

+ Natalia, Tadeusz, Gertruda Czerwińska 
(Stanisława Sobek) 

Hemel Hempstead 16.00 Nie ma intencji 

Hatfield 18.00 
+ Stanisław Mochel w 2 rocznicę śmierci  

(córka z rodziną) 

04.06.2019 
Wtorek 

Letchworth 18.30 Nie ma intencji 

05.06.2019 
Środa 

Stevenage 18.30 Nie ma intencji 

07.06.2019 
Piątek 

Stevenage 
 

18.30 
 

+ Irena Knot w 17 rocznicę śmierci  
(syn z rodziną) 

08.06.2019 
Sobota 

Stevenage 17.00 

Dziękczynna w rocznicę ślubu rodziców  
Stanisławy i Franciszka, brata Marcina i Pauliny 

oraz Krzysztofa i Katarzyny z prośbą o dalsze 
błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej 

(Małgorzata Początek) 

INTENCJE MSZALNE 
 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

1. W najbliższych tygodniach w liturgii Kościoła będziemy przeżywać: 27.05 - św. Augustyn 

z Canterbury, biskup, 29.05 - św. Urszuli Ledóchowskiej, dziewicy, wspomnienie, 30.06 - św. 

Jana Sarkandra, prezbitera i męczennika, 31.05 - Nawiedzenie Najświętszej Maryi Panny, święto, 

01.06 - św. Justyna, męczennika, wspomnienie, 02.06 - WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE, 

UROCZYSTOŚĆ, 03.06 - św. Karola Lwang i Towarzyszy, wspomnienie, 05.06 - św. Boniface-

go, biskupa i męczennika oraz bł. Małgorzaty Szewczyk, zakonnicy, 06.06 - św. Norberta, bisku-

pa oraz bł. Marii Karłowskiej, 07.06 - bł. Michała Tomaszka i Zbigniewa Strzałkowskiego, mę-

czenników, 08.06 - św. Jadwigi Królowej, wspomnienie. 
 

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

Zesłania Ducha Świętego w niedzielę, 09 czerwca. 
 

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. 09 czerwca - Święto Rodziny po hasłem - Moc Ducha Świętego w małżeństwie i rodzinie. 

Rozpocznie się o godz. 12.00 - Laxton Hall, NN17 3AU 
 

5. 22 czerwca - Wesoły Dzień Dziecka - wspólna zabawa, integracja i sportowa rywalizacja! 

WSZYSTKIE ATRAKCJE BEZPŁATNE! Początek o godzinie 11.00 - Laxton Hall, NN17 3AU 
 

6. 23 czerwca - Uroczystość Bożego Ciała - Laxton Hall, NN17 3AU 
 

7. Na początku przyszłego roku planujemy Pielgrzymkę do Ziemi Świętej. Będziemy mieli 

okazję przeżyć, zrozumieć i dotknąć Ewangelię na nowo, przemierzając drogami Chrystusa i od-

wiedzając miejsca, gdzie żył i nauczał, umarł i zmartwychwstał masz Pan, Jezus Chrystus.  Do-

kładny termin zostanie potwierdzony prawdopodobnie w czerwcu, gdy tylko pokażą się rozkłady 

lotnicze. Pragniemy jednak, aby pielgrzymka odbyła się podczas „half termu” w lutym 2020. 

Przewidywany koszt tygodniowego wyjazdu to 950 -1000 £ za osobę. Zapisy oraz informacje u 

księdza Cezarego lub pod nr telefonu 07454933389 - Asia. Serdecznie zapraszamy! 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Czterdzieści dni po Niedzieli Zmartwychwstania Chrystusa Kościół katolicki świętuje uroczy-

stość Wniebowstąpienia Pańskiego. Jest to pamiątka triumfalnego powrotu Pana Jezusa do nieba, 

skąd przyszedł na ziemię dla naszego zbawienia przyjmując naturę ludzką. Wniebowstąpienie to 

nie tylko dzień wielkiej radości dla nieba ale również dla całego rodzaju ludzkiego. Oto Pan Jezus 

wstąpił do nieba nie sam, ale zabrał ze sobą wszystkie dusze świętych. Ten dzień jest tym rado-

śniejszy, że Chrystus powrócił do swojego Ojca wraz z naturą ludzką, w której walczył na ziemi i 

zwyciężył. Przyoblekł się w nią dla naszego zbawienia, kiedy począł się z Ducha Świętego w 

łonie Maryi Dziewicy. Teraz jako Bóg - Człowiek po pokonaniu śmierci w tajemnicy zmartwych-

wstania i w tej naturze odbiera dodatkową chwałę. Wniebowstąpienie to więc nie tylko osobisty 

triumf Chrystusa, ale także nasze zwycięstwo, najwyższa chwała naszej ludzkiej natury. Kiedy 

wyznajemy wiarę podczas Mszy św., odmawiamy wtedy takie słowa: " Wstąpił do nieba, siedzi 

po prawicy Ojca". Dla nas oznacza to, że zostaliśmy wyniesieni ponad wszystkie stworzenia, 

nawet ponad aniołów. W uwielbionej naturze Jezusa Chrystusa chwałę odbiera nie tylko czło-

wiek, ale również całe stworzenie. Należałoby się zastanowić, do czego nasz Pan zobowiązuje 

nas w tajemnicy Wniebowstąpienia. Św. Augustyn zachęca wierzących w Chrystusa w taki spo-

sób: "W dniu dzisiejszym nasz Pan, Jezus Chrystus, wstąpił do nieba: podążajmy tam sercem 

razem z Nim".  

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 


