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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) 

Ewangelia nie piętnuje ludzi bogatych, lecz 

postawę typową dla kogoś, kto czuje się za-

chwycony sobą, kto potrafi się cieszyć tylko 

coraz zasobniejszym portfelem, coraz większą 

władzą, wygodą, rozrywką i jednocześnie nie 

zdaje sobie sprawy, że jest wewnętrznie pusty, 

pozbawiony głębszych uczuć i wartości. Jezus 

nazywa to chciwością, czyli pragnieniem posia-

dania wszystkiego tylko dla siebie, które może 

przerodzić się w pragnienie posiadania siebie. A 

przecież ”nawet gdy ktoś ma [wszystkiego] w 

nadmiarze, to życie jego nie zależy od jego mie-

nia”. Jest zatem coś, czego człowiek nie może 

kupić za pieniądze! Biblijny mędrzec Kohelet 

aż 64 razy powtarza w swej Księdze słowo 

”marność”. Eklezjastes uczy wytrwale swoich 

słuchaczy, że dobra, które 

stają się udziałem człowie-

ka, są niestałe, zwodnicze i 

bezużyteczne, jeśli nie mają odniesienia do Bo-

ga i Jego praw (Koh 12,13n). W swym pesymi-

zmie Kohelet dochodzi do rozpaczliwego pyta-

nia: ”Cóż bowiem ma człowiek z wszelkiego 

swego trudu i z pracy ducha swego, którą mo-

zoli się pod słońcem? (...) To także jest mar-

ność”. Jezus Nauczyciel - w ogniu polemiki z 

faryzeuszami i uczonymi w Piśmie - musiał 

również zmierzyć się z problemem posiadania i 

używania dóbr tego świata. Bezpośrednią przy-

czyną podjęcia tego tematu okazała się prośba 

jednego ze słuchaczy, który błagał o wstawien-

nictwo i pomoc w sporze o spadek. Jezus nie 

chciał być sędzią albo rozjemcą w rodzinnym 

sporze o majątek. Opowiedział jednak przypo-

wieść o pewnym zamożnym człowieku (Łk 

12,16-21), w której przekazał naukę o etycz-

nych skutkach złego dysponowania dobrami 

materialnymi. Chrystus ostrzega, że nie można 

ze środka do życia uczynić celu swojego życia i 

utożsamiać swego istnienia z ilością nagroma-

dzonych dóbr materialnych. Tylko ten, kto po-

siada dobra tego świata dla siebie i dla innych, 

czyli potrafi posiadanym majątkiem dzielić się i 

służyć bliźniemu, jest naprawdę bogaty - bogaty 

przed Bogiem. Tomasz á Kempis w swojej 

książce O naśladowaniu Chrystusa, dodaje do 

biblijnej sentencji Koheleta pouczający komen-

tarz: ”Marność nad marnościami i wszystko 

marność; oprócz jednego: miłować Boga i Jemu 

służyć”. Kto w trosce o dobra tego świata zapo-

mni o miłości Boga i bliźniego, może usłyszeć 

gorzkie słowa z dzisiejszej Ewangelii: 

”Głupcze, tej nocy zażądają twojej duszy od 

ciebie; komu więc przypadnie to, coś przygoto-

wał?”. Sięgnijmy pamięcią do 

tragicznego roku wielkiej 

powodzi: gromadzone przez 

lata dobra (domy, pola, dobytek...) w jednym 

momencie zniszczył straszny żywioł. Co pozo-

stało z nagromadzonych bogactw? Tylko to, co 

okazało się trwałą wartością: sąsiedzka solidar-

ność, ofiarna pomoc, wiara i nadzieja, że może 

uda się - z Bożą pomocą - zacząć od nowa. 

Wielu powodzian powtarzało: ”Żyjemy, zacho-

waliśmy zdrowie i siły, i nie zapomnieliśmy o 

Bogu!”. Apostoł Narodów poucza więc wspól-

notę w Kolosach: ”Jeśli razem z Chrystusem 

powstaliście z martwych, szukajcie tego, co w 

górze, gdzie przebywa Chrystus” (Kol 3,1). To 

On jest naszym bogactwem, ”w Nim - jak uczy 

św. Paweł - wszystkie skarby mądrości i wiedzy 

są ukryte” (Kol 2, 3). Prawdziwe skarby czło-

wiek gromadzi w sercu, a deponuje w niebie 

(Łk 12,33n). W tym niebieskim ”banku” warto 

mieć swoje ”konto”, gdyż z tego skarbu będzie-

my korzystać w wieczności.     (Ks. Jan Kochel) 

XVIII 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
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DATA LOKALIZACJA GODZ. INTENCJE I NABOŻEŃSTWA 

03.08.2019 
Sobota 

Stevenage 
Msza św. niedzielna 

17.00 
Dziękczynno - błagalna w intencji Sandry i  

Piotra Paszkiet w 12 rocznicę ślubu 

04.08.2019 
Niedziela     

Letchworth 13.00 

XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA 
+ Adolf i Maria Pawłowscy, bracia Jan i  

Stanisław oraz  zmarłe rodzeństwo  
(Helena Dyrdzińska) 

Hemel Hempstead 16.00 Nie ma Mszy świętej 

Hatfield 18.00 
Dziękczynno - błagalna w intencji syna  

Szymona Płoch w 5 rocznicę urodzin (rodzice) 

11.08.2019 
Niedziela      

Letchworth 13.00 
XIX NIEDZIELA ZWYKŁA 

Dziękczynno - błagalna w intencji Piotra i  
Małgorzaty Wróbel w 11 rocznicę ślubu 

St Albans 16.00 Nie ma Mszy świętej 

Hatfield 18.00 
+ Rodzice: Krystyna w 4 rocznicę śm. i Bogdan 

Śliwka w 18 rocznicę śm. (córka z rodziną) 

18.08.2019 
Niedziela       

Letchworth 13.00 
+ Stanisława Dec oraz jej rodzice Katarzyna i 

Adolf (Władysława Dec) 

Hemel Hempstead 16.00 Nie ma Mszy świętej 

Hatfield 18.00 
+ Ewa Tomicka w 14 rocznicę śmierci  

(syn z rodziną) 

25.08.2019 
Niedziela        

Letchworth 13.00 
+ Jadwiga, Jan, Stanisław Mechelewski  

(Maria Mechelewska) 

St Albans 16.00 Nie ma Mszy świętej 

Hatfield 18.00 Nie ma intencji 

31.08.2019 
Sobota 

Stevenage 
Msza św. niedzielna 

17.00 Nie ma intencji 

01.09.2019 
Niedziela        

Letchworth 13.00 Nie ma intencji 

Hemel Hempstead 16.00 Nie ma intencji 

Hatfield 18.00 
Dziękczynno - błagalna w intencji Tomasza i 

Anny w 15 rocznicę ślubu 

INTENCJE MSZALNE 
 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

1. W najbliższych tygodniach w liturgii Kościoła będziemy przeżywać: 06.08 - Przemienie-

nie Pańskie, święto, 07.08 - świętych męczenników Sykstusa II papieża i Towarzyszy oraz św. 

Kajetana, prezbitera i bł. Edmunda Bojanowskiego, 08.08 - św. Dominika, prezbitera, wspomnie-

nie, 09.08 - św. Teresy Benedykty od Krzyża, dziewicy i męczennicy, patronki Europy, 10.08 - 

św. Wawrzyńca, diakona i męczennika, święto, 12.08 - św. Joanny Franciszki de Chantal, zakon-

nicy, 13.08 - św. męczenników Poncjana, papieża i Hipolita,  14.08 - św. Maksymiliana Marii 

Kolbego, prezbitera i męczennika,  15.08 - WNIEBOWZIĘCIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI 

PANNY, UROCZYSTOŚĆ, 16.08 - św. Stefana Węgierskiego, wspomnienie, 17.08 - św. Jacka, 

prezbitera, wspomnienie, 19.08 - św. Jana Eudesa, prezbitera, 20.08 - św. Bernarda, opata i dok-

tora Kościoła, wspomnienie, 21.08 - św. Piusa X, papieża, wspomnienie, 22.08 - Najświętszej 

Maryi Panny Królowej, wspomnienie, 23.08 - św. Róży z Limy, wspomnienie, 24.08 - św. Bar-

tłomieja, Apostoła, święto, 25.08 - św. Ludwika, króla oraz św. Józefa Kalasantego, prezbitera, 

26.08 - NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY CZĘSTOCHOWSKIEJ, UROCZYSTOŚĆ.  

 

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. 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. 
 

5. Od 1 do 22 września 2019 roku można zapisywać dzieci do Pierwszej Komunii św. oraz 

kandydatów do Sakramentu Bierzmowania. Formularze są dostępne na stronie internetowej na-

szej Parafii (www.parafia-letchworth-albert.co.uk) w zakładce formularze lub u księdza. 
 

6. W czwartek, 15 sierpnia, w Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny zapra-

szam na Mszę św. w języku polskim do Dunstable (LU63AZ), godz. 10.00 i 19.00 lub do Bed-

ford (MK403EU), godz.  9.30 i 19.00. Na zakończenie Mszy św. pobłogosławimy przyniesione 

do kościoła kwiaty, owoce i zioła. 

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny jest jednym z dogmatów Kościoła Katolic-

kiego od roku 1950 – ustanowił go papież Pius XII 1 listopada 1950 r. w konstytucji apostolskiej 

Munificentissimus Deus (łac. Najszczodrobliwszy Bóg), w odpowiedzi m. in. na prośbę polskich 

biskupów. Na Wschodzie Wniebowzięcie nazywane jest do dzisiaj «Zaśnięciem Matki Bożej». 

Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, obchodzona przez Kościół katolicki 15 

sierpnia, sięga V wieku i jest rozpowszechniona w całym chrześcijaństwie. Jednocześnie należy 

zaznaczyć, że Nowy Testament nigdzie nie wspomina o ostatnich dniach życia, śmierci i o Wnie-

bowzięciu Matki Bożej. Nie ma Jej grobu ani Jej relikwii. Ale od początku dziejów Kościoła ist-

niała żywa wiara, że Maryja "wraz z ciałem i duszą" została wzięta do nieba. Uroczystość Matki 

Bożej Wniebowziętej ma swoje początki w Kościele wschodnim, który wprowadził ją w 431 roku 

U W A G A! 
 

ZMIANY PLANU MSZY ŚW W MIESIĄCU SIERPNIU 2019 ROKU 
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