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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) 

Pamiątkę ustanowienia Najświętszego Sakra-

mentu obchodzi Kościół właściwie w Wielki 

Czwartek. Wówczas koncentruje się na Eucha-

rystii jako na pamiątce śmierci i zmartwych-

wstania Jezusa Chrystusa oraz na zapowiadanej 

przez Jezusa ofierze. Uroczystość Bożego Ciała 

skupia nas na Eucharystii jako uczcie i trwałej 

obecności w Najświętszym Sakramencie. Od 

XIII wieku Kościół obchodzi osobne święto 

Bożego Ciała, aby za ten dar niezwykły Chry-

stusowi w odpowiednio uroczysty sposób po-

dziękować. Inicjatorką ustanowienia dzisiejsze-

go święta była św. Julianna z Cornillon (1193-

1258). W roku 1245 doznała objawień, w któ-

rych Chrystus żądał ustanowienia osobnego 

święta ku czci Najświętszej Eucharystii. Pan 

Jezus wyznaczył sobie nawet dzień uroczystości 

Bożego Ciała - czwar-

tek po niedzieli Świętej 

Trójcy. W 1246 roku 

odbyła się pierwsza 

procesja eucharystyczna, a w 1264 roku uroczy-

stość Bożego Ciała wprowadził do Rzymu pa-

pież Urban IV. Ewangelia przypomina nam 

cudowne rozmnożenie chleba dla tłumów oraz 

słowa Jezusa skierowane do uczniów: „Wy daj-

cie im jeść”. Wezwanie to pozostaje aktualne i 

w naszych czasach. Zbawiciel przychodzi do 

ludzi, by zaspokoić głód miłości, głód prawdy, 

głód braterstwa, głód zwycięstwa nad śmiercią. 

To zobowiązuje nas wszystkich do tego, aby-

śmy często i w sposób godny przyjmowali Ko-

munię Świętą i stawali się „dobrzy jak chleb” 

dla tych, z którymi utożsamia się Chrystus. 

Chodzi szczególnie o cierpiących i opuszczo-

nych. Komunia łączy nas zarówno z Chrystu-

sem, jak również z braćmi i siostrami. „Chleb, 

który łamiemy, czyż nie jest udziałem w Ciele 

Chrystusa? Ponieważ jeden jest chleb, przeto 

my, liczni, tworzymy jedno Ciało. Wszyscy 

bowiem bierzemy z tego samego chleba”. Chry-

stus jest jeden; jedno jest też Jego Ciało. Skut-

kiem zaś udziału w łamaniu chleba staje się 

jedność wyznawców Chrystusa. W Eucharystii 

Jezus oddaje Ojcu w imieniu wszystkich ludzi 

swoją bezgraniczną miłość. Nie jest to już tylko 

obrzęd, ale znak nieskończonej miłości. Ta mi-

łość musi rodzić życie. Dlatego Jezus zmar-

twychwstaje i ożywia tych, którzy Go przyjmu-

ją. Dziś, kiedy przyszliśmy, by wyznać naszą 

wiarę w realną obecność Chrystusa w Euchary-

stii, warto zadać sobie kilka pytań: czy wierzę 

w obecność Chrystusa pod postaciami Chleba i 

Wina? Jaka relacja łączy mnie z Jezusem? Jak 

często karmię się Komunią, pokarmem piel-

grzymów w drodze, który daje nieśmiertelność? 

Przecież od sposobu na-

szego udziału w Euchary-

stii zależy jakość naszych 

relacji nie tylko z Bo-

giem, ale także z naszymi bliźnimi. To w Niej 

Chrystus spełnia swoją zapowiedź paschalną: 

„Jestem z wami przez wszystkie dni, aż do 

skończenia świata”. Pragnie, aby każdy z nas 

dostrzegł Jego żywą obecność, a zgromadzenie 

eucharystyczne przeżywać jako osobowe spo-

tkania z Nim – w Nim zaś z każdym istnieją-

cym człowiekiem. Panie Jezu Chryste, nadziejo 

chwały, […] Ciebie poznajemy obecnego w 

Kościele i w Sakramencie Eucharystii, który 

nam w darze zostawiłeś. Kiedy sprawujemy 

Świętą Wieczerzę i przyjmujemy chleb życia i 

kielich zbawienia, ożywa świadomość Twojej 

obecności, która popycha nas do kontynuowa-

nia Twojej zbawczej misji w świecie (Modlitwa 

za 51. Międzynarodowy Kongres Eucharystycz-

ny w Cebu na Filipinach, 24 – 31.01. 2016). 

                                       (Ks. Leszek Smoliński) 

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO  

CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA  

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.  

Krótko o historii ustanowienia Uroczystości Bożego Ciała 
Bezpośrednią przyczyną ustanowienia uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa były 
objawienia bł. Julianny z Cornillon. Około 1207 r., jako szesnastoletnia dziewczyna, przeżyła 
pierwsze widzenia, choć były one jeszcze mgliste i niezrozumiałe. Zgodnie z tradycją hagiogra-
ficzną, dopiero kilkanaście lat później, w 1245 roku, św. Juliannie ukazać miał się Chrystus, który 
w widzeniu domagał się ustanowienia święta Eucharystii na pierwszy czwartek po święcie Trójcy 
Przenajświętszej. Pod wpływem tych objawień bp Robert ustanowił w 1246 r. święto Bożego 
Ciała, początkowo dla diecezji Liege oraz zainaugurował pierwszą procesję eucharystyczną ulica-
mi miasta. Wkrótce zaczęto jednak wysuwać przeciwko Juliannie oskarżenia o herezję, a decyzję 
o wprowadzeniu święta Bożego Ciała w diecezji Liege, uznano za przedwczesną. Zarzuty te spo-
wodowały, że święto przestało być obchodzone. 
Sprawa święta Eucharystii nie została jednak zapomniana. Problemem tym zajął się późniejszy 
biskup Verdun, a od 1261 papież Urban IV. Do ostatecznego uznania święta Bożego Ciała za 
ogólnokościelne, papieża tego skłonił jednak dopiero cud eucharystyczny, jaki miał miejsce w 
Bolsenie (w środkowych Włoszech) w 1263 roku. W czasie jednej z Mszy św., podczas przemie-
nienia, odprawiający kapłan zauważyć miał, że z konsekrowanej hostii zaczynały spadać krople 
krwi. Poplamiona krwią chusta została przesłana papieżowi, który w tym czasie przebywał w 
Orvieto w Umbrii. Urban IV umieścił relikwię w tutejszej katedrze, a pod wpływem fascynacji 
cudem rozpoczął aktywne starania, których celem miało być ustanowienia święta Najświętszego 
Ciała i Krwi Chrystusa. 

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


DATA LOKALIZACJA GODZ. INTENCJE I NABOŻEŃSTWA 

22.06.2019 
Sobota 

Stevenage 
Msza św. niedzielna 

17.00 Nie ma intencji 

23.06.2019 
Niedziela     

Letchworth 13.00 

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO 
CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA 

W intencji Andrzeja Wróbel z prośbą o łaskę 
zdrowia i ulgę w cierpieniu (syn Piotr z rodziną) 

St Albans 16.00 
+ Stanisław Sokołowski w 17 rocznicę śmierci 

(córka z rodziną) 

Hatfield 18.00 
Dziękczynno - błagalna w intencji Aliny i Marka 

Woźniak w 40 rocznicę ślubu 

25.06.2019 
Wtorek 

Letchworth 18.30 
+ Robert Maciejowski w 2 tygodnie po śmierci 

(rodzina) 

26.06.2019 
Środa 

Stevenage 18.30 Nie ma intencji 

28.06.2019 
Piątek 

Stevenage 18.30 
+ Czesław w rocznicę śmierci  

(rodzina Wierzbickich) 

29.06.2019 
Sobota 

Stevenage 
Msza św. niedzielna 

17.00 Nie ma intencji 

30.06.2019 
Niedziela     

Letchworth 13.00 
XIII NIEDZIELA ZWYKŁA 

+ Mieczysław Kutyma (Kazimierz Kutyma) 

NIE MA MSZY ŚW. O GODZ. 16.00 - V NIEDZIELA MIESIĄCA 

Hatfield 18.00 
Dziękczynno - błagalna w intencji Zuzanny  

Jańczuk w 13 rocznicę urodzin (rodzice) 

02.07.2019 
Wtorek 

Letchworth 18.30 
Dziękczynno - błagalna w intencji Victorii  

Piskun w 18 rocznicę urodzin (rodzice) 

03.07.2019 
Środa 

Stevenage 18.30 Nie ma intencji 

05.07.2019 
Piątek 

Stevenage 
 

18.30 
 

Nie ma intencji 

06.07.2019 
Sobota 

Stevenage 
Msza św. niedzielna 

17.00 

Dziękczynno - błagalna w intencji brata  
Andrzeja i Moniki w rocznicę ślubu z prośbą o 
Boże błog. i opiekę Matki Bożej oraz o  szczę-

śliwe rozwiązanie i przyjście na świat ich  
pierwszego dziecka (Małgorzata Początek) 

INTENCJE MSZALNE 
 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

1. W najbliższych tygodniach w liturgii Kościoła będziemy przeżywać: 24.06 - Najrodzenie 

św. Jana Chrzciciela, uroczystość, 26.06 - św. Zygmunta Gorazdowskiego, prezbitera, wspomnie-

nie, 27.06 - św. Cyryla Aleksandryjskiego, biskupa i doktora Kościoła, 28.06 - NAJŚWIĘTSZE-

GO SERCA PANA JEZUSA, UROCZYSTOŚĆ, 29.06 - św. Apostołów Piotra i Pawła, uroczy-

stość, 01.07 - św. Ottona, biskupa, 03.07 - św. Tomasza Apostoła, święto, 04.07 - św. Elżbiety 

Portugalskiej, 05.07 - św. Antoniego Marii Zaccarii oraz św. MariiGoretti, dziewicy i męczenni-

cy, 06.07 - bł. Marii Teresy Ledóchowskiej, dziewicy, wspomnienie. 
 

2. W dniu dzisiejszym, 23 czerwca  przeżywamy w liturgii Kościoła w Anglii Uroczystość 

Bożego Ciała, która w Polsce obchodzona była w czwartek, 20.06. Starajmy się pogłębić naszą 

wiarę w realną i rzeczywistą obecność Chrystusa Pana pod postacią Chleba i Wina.  

 

3. 23 czerwca - Uroczystość Bożego Ciała wraz z procesją pod przewodnictwam Ks. Abpa 

Adama Szala, Metropolity Przemyskiego - Laxton Hall, NN17 3AU. 12.00 - piknik, 14.00 - czu-

wanie modlitewne, 15.00 - Msza św. i procesja. 
 

4. 28.06, piątek - UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA. Msza św. 

o godz. 18.30 w Stevenage a od godz. 17.45 możliwość adoracji Najświętszego Sakramentu. 
 

5. W przyszłą niedzielę, 30 czerwca, dodatkowa kolekta na tzw. Świętopietrze przeznaczona 

na charytatywną działalność Ojca Świętego. Wiemy jak bardzo blisko sercu Ojca Świętego Fran-

ciszka leży sprawa niesienia pomocy ludziom cierpiącym na skutek wojen, przemocy, klęsk ży-

wiołowych i prześladowań religijnych.  
 

6. 05 lipca - pierwszy piątek miesiąca. Wystawienie Najświętszego Sakramentu, tak jak w 

każdy piątek, od godz. 17.45 - okazja do spowiedzi, Msza św. - 18.30 - Stevenage. 
 

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! 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________   

Prawdziwa obecność Chrystusa w Eucharystii 

Kościół od samego początku głosił wiarę w realną obecność Chrystusa w Najświętszym Sakra-

mencie. Chrystus ustanowił Najświętszy Sakrament przy Ostatniej Wieczerzy. Opisali to trzej 

Ewangeliści: Mateusz, Marek i Łukasz oraz i św. Paweł Apostoł. Prawdziwa i rzeczywista obec-

ność Jezusa Chrystusa pod postaciami chleba i wina opiera się według nauki Kościoła na słowie 

Jezusa: "To jest Ciało moje ... To jest krew moja" (Mk 14,22.24). 

Nowy Katechizm Kościoła Katolickiego mówi, iż "sposób obecności Chrystusa pod postaciami 

eucharystycznymi jest wyjątkowy... W Najświętszym Sakramencie Eucharystii są zawarte praw-

dziwie, rzeczywiście i substancjalnie Ciało i Krew wraz z duszą i Bóstwem Pana naszego Jezusa 

Chrystusa, a więc cały Chrystus." (KKK 1374). 

 

Eucharystię powinniś my pojmować  jako dziękczynienie i uwielbienie składane Ojcu, jako pa-

miątkę ofiary Chrystusa i Jego Ciała-Koś cioła, jako obecnoś ć  Chrystusa w Jego Słowie i Duchu. 

Eucharystia jest dziękczynieniem i uwielbieniem Ojca. 

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 


