
 

POLSKA WSPÓLNOTA KATOLICKA 
św. Brata Alberta 

LOCAL CATHOLIC MISSION IN LETCHWORTH 

Registered Charity No 1119423 
 
 

09.06.19                                                             Nr 111 

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) 

Zesłanie Ducha jest nowym stworzeniem czło-

wieka, wydobywającym go ze śmiertelnych 

klimatów. Lęk potrafi być bardziej zabójczy niż 

śmierć, podobnie utrata nadziei i sensu. Tchnął 

na nich Ducha Świętego, stojąc przed nimi z 

otwartymi ranami i z martwych przebudzony. 

Jest jakieś podobieństwo tej sceny z tym tchnie-

niem, którego udzielił Bóg, stwarzając człowie-

ka z prochu ziemi, czyniąc go istotą żywą. Dał 

Ducha Ożywiciela, czyli tego, który jest nowym 

życiem. Ożywić to coś więcej niż stworzyć, to 

wzbudzić życie tam, gdzie ono już się defini-

tywnie zakończyło. W Credo wypowiadamy 

bez zająknięcia: „wierzę w Ducha Ożywiciela”! 

Ateista mógłby powiedzieć: mają tupet ci 

chrześcijanie! W Koście-

le pierwszych wieków 

utożsamiano Ducha 

Świętego z królestwem, które nadchodzi. Istnia-

ła nawet wersja modlitwy „Ojcze nasz”, w któ-

rej zwrot: „niech przyjdzie królestwo Twoje” 

brzmiał „niech przyjdzie Duch Twój”. Tchnie-

nie Ducha jest więc nowym stworzeniem, no-

wym życiem. Duch daje świadectwo, że historia 

rozwija się ku nieprawdopodobnemu rozwiąza-

niu, niezasłużonemu i oszałamiającemu, ku 

wzbudzeniu z martwych i życiu wiecznemu w 

królestwie, które nadchodzi. Św. Jan podaje 

wersję Zesłania w sposób bardzo intymny. Do-

konuje się ono w jakiejś dyskrecji przed świa-

tem. Św. Łukasz tak pisze o Zesłaniu, że widzi-

my spektakl nawrócenia tysięcy ludzi. Obydwaj 

mają rację. Duch nie jest dla garstki elitarnych 

adeptów, ale żeby Go przyjąć, trzeba mieć jak 

najintymniejszą relację ze Zmartwychwstałym. 

Nie odsłania się najgłębszych ran przed niezna-

nymi osobami. Jezus zaś stanął i odsłonił 

wszystkie rany. Nie tylko odsłonił, ale i pozwo-

lił się dotknąć. Słowa Jego były dotykalne, a 

radość nie była zwykłą emocją, lecz stanem 

szczęścia. To ważne, gdyż żyjemy w świecie, w 

którym słowa stają się podejrzane, zanim ktoś 

je wypowie, czy ułoży w przekonywające do-

wody. Ten, którego widzieli, zniszczonego i 

zmiażdżonego na krzyżu, stanął przed nimi 

tryskający pokojem i radością. Duch Święty 

zmienia nasze wyobrażenie o Jezusie i o nas 

samych. Kto jest tu naprawdę umarły? Chry-

stus, którego złożono w grobie i z którego wy-

szedł mimo zatoczonego kamienia, czy aposto-

łowie za zaryglowanymi drzwiami, niepotrafią-

cy nic uczynić, by wydo-

być się na zewnątrz tej 

komnaty, która zaczynała 

przypominać komorę grobowca? Zesłanie Du-

cha jest nowym stworzeniem człowieka, wydo-

bywającym go ze śmiertelnych klimatów. Lęk 

potrafi być bardziej zabójczy niż śmierć, podob-

nie utrata nadziei i ciężar utraty sensu. Duch 

Święty jest dla indywidualnego człowieka, ale i 

dla ludzi, dla Kościoła. Jan widzi ten aspekt 

osobisty, intymny, Łukasz ukazuje posłanie 

Ducha Ożywiciela do ludzkości. Św. Ireneusz 

pisał: „podobnie jak Bóg powierzył swoje 

tchnienie ciału, które ukształtował tak, by 

wszystkie członki otrzymały życie, podobnie 

powierzył Ducha swemu Kościołowi. Od tej 

chwili, gdzie Kościół, tam i Duch Święty, a 

gdzie choćby jeden wierzący Zmartwychwstałe-

mu, tam i obietnica ożywienia”. 
 

                                  (ks. Augustyn Pelanowski) 

ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO  

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.  

Dary Ducha Świętego pozwalają odkryć, na czym polega Jego działanie.  
 

Dar mądrości to praktyczne zastosowanie zasad Bożego Prawa w codziennym życiu. Decyzje 
człowieka są wówczas podejmowane razem z Duchem Świętym, dlatego zawsze są mądre. 
Dar rozumu uzdalnia człowieka do wchodzenia w głąb tajemnic objawienia, czyli pozwala poru-
szać się w Bożym świecie. Duch Święty pomaga w jego rozumieniu. 
Dar rady to działanie Ducha Świętego w chwilach podejmowania przez człowieka trudnych de-
cyzji, gdy dotyczą one zarówno jego, jak i innych ludzi. 
Dar męstwa to działanie Ducha Świętego w naszym sercu wtedy, gdy trzeba pokonać trudności, 
ale też wówczas, gdy trzeba zmierzyć się z przeciwnikiem mocniejszym od nas. 
Dar umiejętności to idealna współpraca z Duchem Świętym w pełnieniu woli Ojca Niebieskiego. 
W jej wyniku wszystko zamienia się w akt miłości Boga i człowieka. 
Dar pobożności to modlitwa z Duchem Świętym, który stoi po naszej stronie i zwraca się do Oj-
ca, zwłaszcza wówczas, gdy chcemy, ale nie umiemy się modlić. 
Dar bojaźni Bożej to nieustanna troska Ducha Świętego, abyśmy uwolnieni z wszystkich lęków 
zabiegali o to, by nie utracić zaufania, jakim darzy nas Bóg. Tak rozumiana bojaźń jest jednym z 
elementów prawdziwej miłości. 
 

Ten zestaw darów umożliwia składanie świadectwa naszej wiary w Chrystusa, Syna Bożego. Ob-
serwujemy to w życiu wszystkich świętych. Życie Dobrą Nowiną bez tak bliskiej współpracy z 

Duchem Świętym jest niemożliwe. 

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


DATA LOKALIZACJA GODZ. INTENCJE I NABOŻEŃSTWA 

08.06.2019 
Sobota 

Stevenage 
Msza św. niedzielna 

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) 

09.06.2019 
Niedziela     

Letchworth 13.00 
ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO 

+ Stefania, Andrzej, Wojciech Purzyńscy, Wa-
cław, Adam i Aleksandra (Maria Mechelewska) 

St Albans 16.00 
O łaskę Bożego błogosławieństwa dla nowona-

rodzonego Bernarda Korczak (babcia) 

Hatfield 18.00 
Dziękczynno - błagalna w intencji Liliany   

w 1 rocznicę urodzin 

11.06.2019 
Wtorek 

Letchworth 18.30 
+ Eryka Kozierkiewicz w 1 rocznicę śmierci 

(córka z rodziną) 

12.06.2019 
Środa 

Stevenage 18.30 
Dziękczynno - błagalna w intencji Tomasza i 

Natalii Stanisz w 8 rocznicę ślubu 

14.06.2019 
Piątek 

Stevenage 18.30 Nie ma intencji 

15.06.2019 
Sobota 

Stevenage 
Msza św. niedzielna 

17.00 
+ Irena Kwiatkowska w 7 rocznicę śmierci  

(syn z rodziną) 

16.06.2019 
Niedziela     

Letchworth 13.00 
NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY 

+ Stanisław Mechelewski w 4 rocznicę śmierci 
(żona, dzieci, wnuki) 

Hemel Hempstead 16.00 Nie ma intencji 

Hatfield 18.00 
Dziękczynno - błagalna w int. Artura Wojtysiak 

w 40 rocznicę urodzin (żona z dziećmi) 

18.06.2019 
Wtorek 

Letchworth 18.30 Nie ma intencji 

19.06.2019 
Środa 

Stevenage 18.30 Nie ma intencji 

21.06.2019 
Piątek 

Stevenage 
 

18.30 
 

Nie ma intencji 

22.06.2019 
Sobota 

Stevenage 
Msza św. niedzielna 

17.00 Nie ma intencji 

INTENCJE MSZALNE 
 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

1. W najbliższych tygodniach w liturgii Kościoła będziemy przeżywać: 10.06 - Najświętszej 

Maryi Panny Matki Kościoła, święto, 11.06 - św. Barnaby Apostoła, wspomnienie, 12.06 - Bł. 

męczenników Antoniego Nowowiejskiego, biskupa i Towarzyszy, 13.06 - Jezusa Chrystusa Naj-

wyższego i Wiecznego Kapłana, święto, 14.06 - bł. Michała Kozala, biskupa i męczennika, wspo-

mnienie, 15.06 - bł. Jolanty, zakonnicy, 17.06 - św. Alberta Chmielowskiego, wspomnienie, 

19.06 - św. Romualda, opata, 21.06 - św. Alojzego Gonzagi, zakonnika, 22.06 - św. Paulina z 

Noli, biskupa, św. męczenników Jana Fishera, biskupa oraz Tomasz More’a. 
 

2. W dniu dzisiejszym, 09 czerwca  przeżywamy w liturgii Kościoła  Uroczystość Zesłania 

Ducha Świętego, która wieńczy trwający pięćdziesiąt dni Okres Wielkanocny. Za tydzień, w nie-

dzielę, 16.06 - Uroczystość Trójcy Najświętszej a za dwa tygodnie, niedziela, 23.06 - Uroczy-

stość Bożego Ciała, która w Polsce przeżywana jest w czwartek, 20.06. 
 

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.  

 

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 wraz z procesją - Laxton Hall, NN17 3AU. 
 

7. 17.06 będziemy obchodzić liturgiczne wspomnienie św. Brata Alberta - Patrona naszej 

Parafii. Polecamy Jego wstawiennictwu i orędownictwu całą naszą wspólnotę parafialną i każde-

go z nas. Niech przykład Jego życia umacnia nas w byciu dobrym jak chleb dla drugiego człowie-

ka. W niedzielę, 16.06 podczas każdej Mszy św. wystawione zostaną relikwie św. Brata Alberta 

przez wstawiennictwo którego polecimy Dobremu Bogu całą naszą wspólnotę i naszych bliskich. 
 

8. 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! 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Św. papież Jan Paweł II modlitwy do Ducha Świętego nauczył się od taty jako jedenastoletni 
chłopiec i od tego czasu odmawiał ją codziennie. 

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 

Duchu Święty, proszę Cię o dar mądrości do 

lepszego poznawania Ciebie i Twoich  

doskonałości Bożych, 

o dar rozumu do lepszego zrozumienia ducha 

tajemnic wiary świętej, 

o dar umiejętności, abym w życiu kierował się 

zasadami tejże wiary, 

o dar rady, abym we wszystkim u Ciebie szukał 

rady i u Ciebie ją zawsze znajdował, 

o dar męstwa, aby żadna bojaźń ani względy 

ziemskie nie mogły mnie od Ciebie oderwać, 

o dar pobożności, abym zawsze służył 

Twojemu Majestatowi z synowską miłością, 

o dar bojaźni Bożej, abym lękał się grzechu, 

który Ciebie, o Boże, obraża. 


