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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) 

Słowo Boże ofiarowane nam na dzisiejszą, 14. 
niedzielę zwykłą dobrze wpisuje się w codzien-

ną - niełatwą - sytuację każdego człowieka. 
Sytuację, którą oddaje Konstytucja o Kościele 

w świecie współczesnym Soboru Watykańskie-
go II: ”Radość i nadzieja, smutek i trwoga, 

zwłaszcza ubogich i wszystkich cierpiących, są 
też radością i nadzieją, smutkiem i trwogą 
uczniów Chrystusowych” (KDK 1). Tak jak 

doświadczamy pokoju i miłosierdzia, wypływa-
jących z wiary i sakramentów Kościoła, tak 

spadają na nas cierpienia, trudności i problemy 
zasiane przez szatana i jego niewolników. Jed-

nak gdzie wzmaga się grzech - według słów św. 
Pawła - tam jeszcze obficiej rozlewa sie łaska. 

Uczniowie w dzisiejszej Ewangelii cieszą się po 
powrocie z misji. Musieli chyba dotrzeć do wie-
lu serc, wielu nawrócić - 

skoro mówili z radością, 
że nawet złe duchy były im posłuszne. Ale Je-

zus rysuje ich przyszłość w realnych barwach, 
nie schlebia im, nie idealizuje życia. Słowa o 

szatanie spadającym jak błyskawica nie straszą, 
ale wskazują na istnienie realnego zła zmagają-
cego się z dobrem. Tak jak w Księdze Izajasza, 

gdzie radość ery mesjańskiej przeplata się ze 
smutkiem niewierności narodu. Jako prorok, 

kaznodzieja i wychowawca ludu, Izajasz wal-
czy o dobre obyczaje w życiu publicznym i 

prywatnym. Piętnuje wady panoszące się w 
różnych sferach społeczeństwa judzkiego, 

zwłaszcza pychę i zbytek, zepsucie moralne, 
wyzysk, niesprawiedliwość w wyrokach sądo-
wych i w nakładaniu świadczeń publicznych, 

praktyki wróżbiarskie. Ten katalog grzechów i 
przywar wydaje nam się dziwnie znajomy i 

współczesny, ale taka jest kondycja człowieka 
każdej epoki po grzechu pierworodnym. Słaby i 

grzeszny, może polegać jedynie na żmudnej 

pracy nad sobą i nieogarnionej łasce Bożej. 
Może jedynie polegać na ukrzyżowanym i 

zmartwychwstałym Panu. Odkupienie, a z nim 
nagroda życia wiecznego - to Jezusowe zapisa-

nie imion w niebie - to pewnik pozwalający 
wytrwać do końca. Jezus powiedział, że praw-

dziwa radość istnieje i może być jeszcze więk-
sza. W dzisiejszych czytaniach mszalnych za-
stanawia wielki realizm Ewangelii - Bożego 

Słowa. Należą do niego tajemnicze Pawłowe 
blizny - znaki przynależności do Chrystusa, jak 

też zatroskanie Pana o sprawy bytowe swych 
uczniów. Ewangelia dzisiejszej niedzieli, stoją-

cej u progu wakacji ukazuje także cierpliwe i 
żmudne wychowywanie Apostołów przez Pana 

Jezusa. To formacja i katecheza. Grono 
uczniów powiększa się, to już nie tylko dwuna-

stu Wybranych, ale siedem-

dziesięciu dwóch, wysłanych, 
aby głosić nadejście Pana, czyli Dobrą Nowinę. 

W tej liczbie siedemdziesięciu dwóch możemy 
odnaleźć każdego z nas, niezależnie od wieku, 

stanu czy innych różnic. Każdy chrześcijanin - 
katolik - uczeń czy uczennica Chrystusa swoim 
życiem, przykładem, świadectwem głosi żywą 

Ewangelię miłości, przebaczenia, ofiary lub - 
nie daj Boże - antyewangelię pychy i egoizmu, 

czyli karykaturę chrześcijaństwa. Głoszenie 
Ewangelii ma być oparte nie na zaufaniu środ-

kom - potężnym i bogatym, biblijnym: trzosie, 
torbie, sandałom czy konwenansom, ale na gor-

liwej prośbie - modlitwie skierowanej do ”Pana 
żniwa”. Pan Jezus, wysyłając uczniów, polecił 
im to, co najważniejsze. Powiedział: módlcie 

się, a nie uczcie, przekonujcie, nawracajcie. 
Módlcie się, to znaczy, pozostawajcie stale z 

Tym, który was posyła, z Nim rozmawiajcie, 
Jemu powierzajcie trud walki ze złem i własną 

niemoc.               (Ks. Roman Bogusław Sieroń) 

XIV NIEDZIELA ZWYKŁA 

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.  

67 PIELGRZYMKA DO SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ SZKAPLERZNEJ  
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DATA LOKALIZACJA GODZ. INTENCJE I NABOŻEŃSTWA 

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) 

07.07.2019 
Niedziela     

Letchworth 13.00 
XIV NIEDZIELA ZWYKŁA 

+ Józef Dyrdziński (Helena Dyrdzińska) 

Hemel Hempstead 16.00 + Tomasz Chrzanowski w 5 r. śmierci (rodzina) 

Hatfield 18.00 
Dziękczynno - błagalna w intencji Krzysztofa i 

Jolanty Knot w 12 rocznicę ślubu oraz  
Krzysztofa w 41 i Livii w 10 rocznicę urodzin 

09.07.2019 
Wtorek 

Letchworth 18.30 
Dziękczynno - błagalna w intencji Tobiasza  

Stanisz w 5 rocznicę urodzin (rodzice) 

10.07.2019 
Środa 

Stevenage 18.30 
+ Grzegorz Gotner w 2 rocz. śmierci  

(przyjaciel Wojciech Czubala z rodziną)  

12.07.2019 
Piątek 

Stevenage 18.30 Nie ma intencji 

13.07.2019 
Sobota 

Stevenage 
Msza św. niedzielna 

17.00 Nie ma intencji 

14.07.2019 
Niedziela     

Letchworth 13.00 

XV NIEDZIELA ZWYKŁA 
+ Zofia, Kazimierz, Tadeusz, Fryderyk  

Pochodnia oraz Maria Bajer i Włdysława  
Paradowska (Maria Mechelewska) 

St Albans 16.00 
Dziękczynno - błagalna w intencji Piotra i  

Moniki Skurskich w 1 rocznicę ślubu (mama) 

Hatfield 18.00 
Dziękczynno - błagalna w intencji Huberta i 

Anny w 10 rocznicę ślubu (rodzice) 

16.07.2019 
Wtorek 

Letchworth 18.30 
+ Rodzice Katarzyna i Antoni Dec, bracia  

Stanisław i Marian oraz siostry Maria i Barbara 
(Władysław Dec) 

17.07.2019 
Środa 

Stevenage 18.30 Dziękczynno - błagalna w 36 rocznicę urodzin 

19.07.2019 
Piątek 

Stevenage 
 

18.30 
 

Dziękczynno - błagalna w intencji Macieja i Mai 
Hermanowicz w 5 rocznicę ślubu 

20.07.2019 
Sobota 

Stevenage 
Msza św. niedzielna 

17.00 Nie ma intencji 

INTENCJE MSZALNE 
 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

1. W najbliższych tygodniach w liturgii Kościoła będziemy przeżywać: 08.07 - św. Jana z 

Dukli, prezbitera, wspomnienie, 09.07 - św. męczenników Augustyna Zhao Ronga, prezbitera i 

Towarzyszy, 11.07 - św. Benedykta, opata, patrona Europy, święto,  12.07 - św. Brunona Bonifa-

cego z Kwerfurtu, biskupa i męczennika,  13.07 - św. pustelników Andrzeja Świerada i Benedyk-

ta, wspomnienie, 15.07 - św. Bonawentury, biskupa i doktora Kościoła, wspomnienie,  16.07 - 

Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel, wspomnienie, 18.07 - św. Szymona z Lipnicy, prezbi-

tera, 20.07 - bł. Czesława, prezbitera. 
 

2. Zmiana planu Mszy św. na terenie naszej parafii w miesiącu sierpniu 2019 roku: We 

wszystkie niedziele sierpnia nie będzie Mszy św. o godz. 16.00 (dotyczy Hemel Hempstead i St 

Albans), w soboty: 10, 17, 24 sierpnia nie będzie Mszy św. w Stevenage o godz. 17.00, od 06 do 

30 sierpnia nie będzie Mszy św. w dni powszednie (dotyczy Letchworth oraz Stevenage).   
 

3. W dniach 18 - 25 lutego 2019 roku planujemy Pielgrzymkę do Ziemi Świętej. Wszystkie 

informacje dotyczące pielgrzymki wraz z formularzem zgłoszeniowym można  znaleźć na stronie 

internetowej naszej parafii. 
 

4. Wszystkie sprawy dotyczące zaświadczeń lub protokołów przedmałżeńskich bardzo pro-

szę załatwić w miesiącu lipcu. 
 

Lipiec miesiącem szczególnej czci Krwi Chrystusa 

1 lipca zgromadzenia żyjące według duchowości Krwi Chrystusa obchodzą uroczystość Przenaj-

droższej Krwi Chrystusa. Centrum kultu stanowi adoracja i komunia eucharystyczna, a także roz-

ważania momentów przelania Krwi przez Chrystusa zawarte w liturgii i Piśmie Świętym. Pu-

bliczną i prywatną formą modlitwy może być także Litania do Najdroższej Krwi Chrystusa Pana. 

Bł. Jan XXIII ogłosił w 1960 r. list apostolski „Inde a Primis” o rozszerzaniu nabożeństwa ku 

czci Przenajdroższej Krwi Pana Naszego Jezusa Chrystusa. W ten sposób Ojciec Święty zachęcał 

wiernych, aby w lipcu tematem swych rozmyślań uczynili Krew Chrystusa. „Niechaj rozważają o 

niesłychanie obfitej i nieogarnionej wartości tej Krwi prawdziwie najdroższej” – pisał i przypo-

mniał o siedmiu momentach, w których Jezus przelewał swoją krew. Były to: obrzezanie, modli-

twa w Ogrójcu, biczowanie, ukoronowanie cierniem, droga krzyżowa, przybicie do krzyża i prze-

bicie boku włócznią. „Ta sama Krew Boża płynie we wszystkich sakramentach Kościoła, dlatego 

nie tylko słuszną jest rzeczą ale wielce sprawiedliwą, aby tej Krwi składali wszyscy odrodzeni w 

jej zbawczych strumieniach hołd adoracji, podyktowanej wdzięcznością i miłością” – czytamy w 

papieskim liście. Papież pokreślił, że centrum adoracji Krwi Chrystusa jest chwila jej podniesie-

nia podczas ofiary Mszy św., a swe przedłużenie znajduje ona w akcie Komunii eucharystycznej. 

„I tak uzdolnieni chrześcijanie idą na spotkanie codziennych wyzwań i przeciwności, zbożnych 

wyrzeczeń, a czasem samego męczeństwa” – pisał Jan XXIII. Wielkim czcicielem i propagato-

rem tego kultu był ks. Kasper del Bufalo, który w 1815 r. założył Zgromadzenie Misjonarzy Krwi 

Chrystusa. Niespełna dwadzieścia lat później pod wpływem jego kazań powstało zgromadzenia 

Sióstr Adoratorek Przenajdroższej Krwi Chrystusa. Uroczystość poświęcona Przenajdroższej 

Krwi Jezusa Chrystusa sięga swymi korzeniami do corocznych obchodów związanych z relikwia-

mi przechowywanymi w kościele San Nicola in Carcere w Rzymie, które według tradycji są 

skrawkiem płaszcza setnika, który przebił włócznią Ukrzyżowanego, aby upewnić się o Jego 

śmierci. 10 sierpnia 1849 r. Pius IX rozszerzył na cały Kościół święto Przenajdroższej Krwi na-

szego Pana Jezusa Chrystusa, które było obchodzone w pierwszą niedzielę czerwca. Pius X w 

1914 r. ustalił datę liturgicznych obchodów na dzień 1 lipca. W 1934 r. Pius XI podniósł te ob-

chody do stopnia uroczystości. Po reformie Pawła VI Krew Chrystusa czczona jest w całym Ko-

ściele w uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, czyli Boże Ciało.  

ZMIANY PLANU MSZY ŚW W MIESIĄCU SIERPNIU 2019 ROKU 
 

PATRZ OGŁOSZENIA - PUNKT NR 2 


