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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) 

Bóg pragnie naszej miłości, jak zraniony pra-
gnie uleczenia. Czy to właściwe porównanie? 

Jeśli ktoś w nie wątpi, niech spojrzy na jakąkol-
wiek stację Drogi Krzyżowej. Najboleśniejsze 

są rany zadane przez najbliższych, przez najbar-
dziej kochanych. Gdy nam na kimś bardzo zale-

ży, to nawet pomijanie nas przez tę osobę boli 
jak rana zadana rozpalonym prętem metalu. 
Prorok Zachariasz wyraził to w ten sposób: „A 

gdy go ktoś zapyta: »Cóż to za rany masz na 
twoim ciele?« Wówczas odpowie: »Tak mnie 

pobito w domu moich najmilszych«” (Za 13,6). 
Jedynie „w domu najmilszych” można być tak 

dotkliwie zranionym, i to niekoniecznie przez 
cios fizyczny. Wystarczy nie dostrzegać, pomi-

jać, pozostawić na marginesie. Po przychod-
niach terapeutycznych krążą tysiące osób pomi-
niętych, pozostawionych 

sobie. Nie tylko pomijanie 
ma wpływ na ludzkie obolałe istnienie, ale też 

to, w co się wpatrujemy! Psychiatrzy zajmujący 
się zaburzeniami odżywiania nawołują, aby 

zakazać cyfrowo retuszowanych zdjęć i sesji z 
udziałem modelek, które mają niedowagę. Dziś 
tysiące nastolatek, z których wiele ma na imię 

Maria czy Marta, zapatrzone są w ikony mode-
lek! Rzadko która wpatruje się w Chrystusa i 

mamy tego efekt, gdyż człowiek upodabnia się 
do tego, w kogo jest zapatrzony! Kiedy czytam 

tekst z Pieśni nad pieśniami o cierpieniu Oblu-
bienicy, która straciła z oczu kogoś, kto już na 

nią nie patrzy, rozumiem jej ból. „Zaklinam 
was, córki jerozolimskie: jeśli umiłowanego 
mego znajdziecie, cóż mu oznajmicie? Że chora 

jestem z miłości” (5,8). Można się nie tylko 
rozchorować z pragnienia miłości, gdy jest się 

pomijanym, ale nawet umrzeć, gdy się nie widzi 
Boga, lecz ubóstwia ciało. Bóg troszczy się o 

wszystkie nasze rany, a szczególnie o te, które 

są efektem lekceważenia lub niedostrzegania. 
Widzi wszystkie rany i każdej próbuje zaradzić. 

„On leczy złamanych na duchu i przewiązuje 
ich rany” (Ps 147,3). Fakt, że do niektórych nie 

dociera Jego uleczenie, nie jest dowodem Jego 
obojętności, lecz obojętności cierpiących, któ-

rzy w ogóle nie oczekują od Boga niczego, bo 
też nic nie chcą Mu ofiarować. Są zapatrzeni 
gdzie indziej! A czego pragnie Chrystus? Naj-

bardziej zauważenia, bo to początek miłości. 
Okazuje się, że nie tylko leczy to Jego serce, ale 

jest to też najzdrowsze dla człowieka! Bóg ko-
cha być kochanym! Gdybyśmy to pojęli i prze-

jęli się tą prawdą, nie tylko On nie czułby się 
zraniony, ale i my przestalibyśmy być zranieni i 

chorzy. Marta, zajmując się wszystkim, tylko 
nie Jezusem, wpadła w niezdrowy niepokój i w 

ten gatunek troski, który nie 

jest wyrazem opiekuńczości, 
lecz neurotycznego napięcia. Czyż to nie począ-

tek choroby? Skąd ten niepokój i troska? Ponie-
waż wszystko, co można stracić, budzi lęk o 

utratę, a tylko ta najlepsza cząstka, którą zajęła 
się Maria, jest niepozbywalna i uzdrawiająca. 
                                 (Ks. Augustyn Pelanowski) 
________________________________________________ 

 

W codziennych kontaktach z drugim człowie-
kiem czas poświęcony komuś zwykle do nas 

wraca jako zysk - czasem jako radość, czasem 
jako spokój ducha, czasem jako odkrycie no-
wych głębi czyjejś (lub własnej) osobowości, 

czasem jako rozwiązanie problemów, czasem 
jako potwierdzenie podjętych decyzji. Tym 

bardziej czas poświęcony Bogu wróci do nas 
jako zysk. A Bóg jest hojniejszy niż ludzie. 

Jeśli kogoś tu razi słowo ”zysk”, to niech każ-
dego dnia poświęci i ludziom, i Bogu trochę 
czasu tylko dlatego, że kocha i ludzi, i Boga. 

XVI 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  
 

W AYLESFORD 1 WRZEŚNIA 2019 

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


DATA LOKALIZACJA GODZ. INTENCJE I NABOŻEŃSTWA 

20.07.2019 
Sobota 

Stevenage 
Msza św. niedzielna 

17.00 
Dziękczynno - błagalna w intencji Tadeusza 

Sieńko w 70 rocznicę urodzin (Elżbieta) 

21.07.2019 
Niedziela     

Letchworth 13.00 
XVI NIEDZIELA ZWYKŁA 

+ Barbara, Weronika, Józef, Samuel  
Mechelewscy (W. Mechelewski) 

Hemel Hempstead 16.00 Nie ma intencji 

Hatfield 18.00 
+ Gertruda Lutka w 3 miesiące po śmierci 

(wnuk z rodziną) 

23.07.2019 
Wtorek 

Letchworth 18.30 
+ Teodor, Waleria, Henryk, Elżbieta  

Nieszczerzewscy (brat i syn Eugeniusz) 

24.07.2019 
Środa 

Stevenage 18.30 Nie ma intencji 

26.07.2019 
Piątek 

Stevenage 18.30 Nie ma intencji 

27.07.2019 
Sobota 

Stevenage 
Msza św. niedzielna 

17.00 Nie ma intencji 

28.07.2019 
Niedziela     

Letchworth 13.00 
XVII NIEDZIELA ZWYKŁA 

Dziękczynno - błagalna w intencji Natalii  
Stanisz w 34 rocznicę urodzin (mąż z dziećmi) 

St Albans 16.00 Nie ma intencji 

Hatfield 18.00 
Z prośbą o Boże błogosławieństwo i potrzebne 
łaski dla Basi i Sebastiana z okazji ich urodzin 

oraz + Maria Książek w 2 rocznicę śmierci 

30.07.2019 
Wtorek 

Letchworth 18.30 
+ Wiesław i Jadwiga Buczyńscy, ich zmarli ro-
dzice oraz + Zina i wszyscy zmarli z tych rodzin 

(Małgorzata Owens) 

31.07.2019 
Środa 

Stevenage 18.30 Nie ma intencji 

02.08.2019 
Piątek 

Stevenage 
 

18.30 
 

PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA 
W pewnej intencji 

03.08.2019 
Sobota 

Stevenage 
Msza św. niedzielna 

17.00 
Dziękczynno - błagalna w intencji Sandry i  

Piotra Paszkiet w 12 rocznicę ślubu 

INTENCJE MSZALNE 
 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

1. W najbliższym czasie w liturgii Kościoła będziemy przeżywać: 22.07 - św. Marii Magda-

leny, święto, 23.07 - św. Brygidy, zakonnicy, patronki Europy, święto, 24.07 - św. Kingi, dziewi-

cy, wspomnienie, 25.07 - św. Jakuba, Apostoła, święto oraz wspomnienie św. Krzysztofa, 26.07 - 

św. Joachima i Anny, rodziców NMP, wspomnienie, 29.07 -  św. Marty, wspomnienie, 30.07 - 

św. Piotra Chryzologa, biskupa i doktora Kościoła, 31.07 - św. Ignacego z Loyoli, prezbitera, 

wspomnienie, 01.08 - św. Alfonsa Marii Liguoriego, biskupa i doktora Kościoła, wspomnienie 
 

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. 
 

5. 25.07 - wspomnienie św. Krzysztofa, Patrona kierowców. W związku z tym w niedzielę, 

28.07, po Mszach św., poświęcimy nasze pojazdy i poprosimy o Boże błogosławieństwo oraz 

opiekę św. Krzysztofa dla kierowców i wszystkich podróżujących. 
 

6. W związku z powrotem do Polski, Krzysztof Knot, który pełnił funkcję oficera Gift Aid, 

od 21.07 kończy swoją posługę w naszej parafii. Z całego serca pragnę podziękować Krzysztofo-

wi za cały włożony trud, czas i zaangażowanie w prowadzeniu tego dzieła oraz jako członka Ra-

dy Parafialnej. Bardzo dużo wniosłeś, unowocześniłeś i pomogłeś. Bóg zapłać. Niech Dobry Bóg 

prowadzi Ciebie i całą Waszą rodzinę... Nowymi odpowiedzialnymi za Gift Aid w naszej parafii 

zostali Andrzej Klimczak wraz z małżonką Marzeną. Dziękuję Wam za podjęcie się prowadzenia 

tej sprawy i szczęść Boże. 
 

7. Opuszcza nas również Pan Tadeusz Sieńko, organista posługujący w Stevenage, ale rów-

nież w Letchworth. Z serca dziękuję za śpiew, muzykę, trud dojazdów z Bedford i włożone serce 

w ubogacenie Liturgii Mszy świętych. Bóg zapłać i niech Dobry Bóg prowadzi każdego dnia. 

ZMIANY PLANU MSZY ŚW W MIESIĄCU SIERPNIU 2019 ROKU 
 

PATRZ OGŁOSZENIA - PUNKT NR 2 
 

02 sierpnia - pierwszy piątek miesiąca. Wystawienie Najświętszego Sakramentu, tak jak w każdy 

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

Modlitwa kierowców 
  

Boże, daj pewną rękę i bystre oko, 

abym na drogach nikomu  

nie wyrządził krzywdy. 

Nie pozwól dawco życia,  

abym stał się przyczyną 

śmierci lub kalectwa,  

a także zachowaj mnie 

od nieszczęścia i wypadku. 

Pohamuj pokusę nadmiernej prędkości. 

Oby piękno stworzonego przez Ciebie świata 

I radość Twojej łaski  

towarzyszyły mi na zawsze. Amen. 

 

 Dekalog kierowcy 
 

1. Nie będziesz egoistą na drodze 

2. Nie będziesz ostry w słowach, czynach i 

gestach wobec innych ludzi  

3. Pamiętaj o modlitwie i uczczeniu św. 

Krzysztofa, kiedy wyruszasz w drogę - umiej 

też podziękować 

4. Szanuj pieszych 

5. Nie zabijaj - bądź trzeźwy 

6. Zapnij pasy - będziesz bezpieczny 

7. Nie bądź brawurowy w prędkości 

8.  Nie narażaj siebie i innych na niebezpie-

czeństwo 

9. Pomagaj potrzebującym na drodze 

10. Przestrzegaj przepisów drogowych 


