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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 G. 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) 

Młoda matka spodziewa się trzeciego dziecka. 

Zarówno mąż jak i teściowa, u których mieszka, 

domagają się stanowczo, by je usunęła. Pewnej 

nocy ma sen. Widzi piękne dziecko biegnące do 

niej z wyciągniętymi rączkami i wołające: 

„Mamusiu, nie zabijaj mnie”. Budzi się, nie 

może już zasnąć do rana. Wie, ze to nie jest 

zwykły sen, to wezwanie sumienia. Upływa 

jednak kilka dni. Idzie do lekarza. Mimo tak 

wyraźnego upomnienia, ulega presji otoczenia. 

Taka bezradność boli i zastanawia. Do zaślepio-

nego człowieka nic nie dociera. Podobnie nic 

nie docierało w czasie ziemskiego życia do 

ewangelicznego bogacza, „który ubierał się w 

purpurę i bisior i dzień w dzień ucztował wy-

stawnie”. Natomiast przed 

pałacem bogacza „leżał 

żebrak pokryty wrzodami, 

imieniem Łazarz. Pragnął on nasycić się odpad-

kami ze stołu bogacza. A także psy przychodzi-

ły i lizały jego wrzody”. Ta opowieść Jezusa 

dotyka ważnego problemu: nasze życie docze-

sne jest konsekwencją naszych ziemskich wy-

borów. Doskonałe streszczenie tej prawdy za-

wiera stara łacińska maksyma, która uczy, że 

„każdy jest kowalem swojego losu”. Warto 

zastanowić się, na czym polegał grzech boga-

cza? Nie wystarczy powiedzieć, że był złym 

człowiekiem, bo Jezus nic o tym nie mówi. Nie 

wspomina również o tym, że bogacz dręczył 

fizycznie Łazarza, że mu dokuczał, że z niego 

kpił, że go obrażał. Nic z tych rzeczy. Bogacz 

nie dostrzegał Łazarza, bo przed swoimi oczy-

ma miał parawan bogactwa, który uczynił go 

ślepym, nieczułym i obojętnym na los potrzebu-

jącego. Dopiero w otchłani „podniósł oczy, 

ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego 

łonie”. Dopiero tam „podniósł oczy”, „ujrzał”, 

ale tym razem „z daleka”. I było już na to zde-

cydowanie za późno. Dopiero cierpienie przy-

pomniało bogaczowi o pięciu braciach, którzy 

dalej ucztują i bawią się. Jednak słyszy odpo-

wiedź: „niemożliwe”. Nawet gdyby posłać im 

ducha zmarłego, nic to nie pomoże. I w tym 

momencie: Abraham mówi: „Mają Mojżesza i 

Proroków, niechże ich słuchają”. Mają po pro-

stu słowo Boże – w Nim jest wszystko zawarte. 

To w tej sytuacji jedyny i właściwy drogo-

wskaz. Pośmiertny los bogacza i Łazarza nie 

jest jakąś zemstą czy karą Bożą, lecz naturalną 

konsekwencją stylu i kierunku życia. Kto inwe-

stował tylko w doczesność i 

dobra materialne, musi się 

zadowolić tym, co one oferu-

ją, a więc tymczasowością i śmiertelnością. Kto 

natomiast nie mógł polegać jedynie na sobie i 

swym stanie posiadania, nauczył się polegać na 

Bogu i zainwestował w ten sposób w życie 

wieczne. Wokół nas jest wielu potrzebujących. 

Nieraz może nas to przerażać. Ale częściej zo-

bojętnia, zamyka nasze oczy i serce. Dlatego 

kiedy tłumaczymy się sami przed sobą, że nie 

jesteśmy w stanie zaradzić potrzebom wszyst-

kich łazarzy, musimy nieustannie zwracać swój 

wzrok ku Chrystusowi. To On będąc bogatym, 

dla nas stał się ubogim, aby nas ubogacić swo-

im ubóstwem. Jezus przypomina nam, że musi-

my nieustannie otwierać swoje oczy na potrze-

by i cierpienia braci oraz rozwijać w sobie dar 

roztropności. Wszystko po to, by mieć świado-

mość tego, po co żyjemy i stawać się darem dla 

innych.                           (Ks. Leszek Smoliński) 

XXVI 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.  

 

Letchworth:  01.11.2019 - piątek - godz. 18.15 

  10.11.2019 - niedziela - godz. 13.00  

Stevenage: 02.11.2019 - sobota - godz. 17.00 

Hemel H.: 03.11.2019 - niedziela - godz. 16.00 

Hatfield: 03.11.2019 - niedziela - godz. 18.00 

St Albans: 10.11.2019 - niedziela - godz. 16.00 

Oprócz tego po Mszach św. w dni powszednie listo-

pada również modlimy się za naszych bliskich zmar-

łych.  Proszę o czytelne wypisanie osób polecanych 

modlitwie Kościoła. Kartki wypominkowe znajdują 

się na stoliku. Po wypełnieniu proszę je złożyć w 

zakrystii. Dobrowolna ofiara. Bóg zapłać.  

MSZE ŚW. WYPOMINKOWE ZA NASZYCH BLISKICH ZMARŁYCH 

MODLITWA I NABOŻEŃSTWA 
NA CMENTARZACH  

2019 rok 
 
 

Hitchin: 02.11.2019 - sobota - godz. 12.00   
 

Letchworth: zaraz po modlitwie na 

cmentarzu w Hitchin  
 

Hemel Hempstead: 09.11.2019 - sobota - 

godz. 12.00  
 

St Albans i Hatfield: 09.11.2019 - sobota - 

około godz. 13.00 (jeśli będzie zaintereso-

wanie - proszę o zgłoszenie chęci uczest-

nictwa w nabożeństwie na tych cmenta-

rzach) 

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


DATA LOKALIZACJA GODZ. INTENCJE I NABOŻEŃSTWA 

28.09.2019 
Sobota 

Stevenage 
Msza św. niedzielna 

17.00 Nie ma intencji 

29.09.2019 
Niedziela     

Letchworth 13.00 
XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA 

 

Nie ma intencji 

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

Hatfield 18.00 + Irena Lewandowska w 2 miesiące po śmierci 

01.10.2019 
Wtorek 

Letchworth 18.30 Nie ma intencji 

02.10.2019 
Środa 

Stevenage 18.30 W pewnej intencji 

04.10.2019 
Piątek 

Stevenage 18.30 Nie ma intencji 

05.10.2019 
Sobota 

Stevenage 
Msza św. niedzielna 

17.00 Nie ma intencji 

06.10.2019 
Niedziela     

Letchworth 13.00 
XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA 

Dziękczynno - błagalna w intencji Wandy i  
Władysława Dec (Adela Kazimierczak) 

Hemel Hempstead 16.00 
Dziękczynno - błagalna w intencji Michała i 

Marii w 40 rocznicę ślubu 

Hatfield 18.00 
Dziękczynno - błagalna w intencji Kazimiery 
Sopel w 50 rocznicę urodzin (mąż z córkami) 

08.10.2019 
Wtorek 

Letchworth 18.30 Nie ma intencji 

09.10.2019 
Środa 

Stevenage 18.30 NIE MA MSZY ŚW. 

11.10.2019 
Piątek 

Stevenage 
 

18.30 
 

NIE MA MSZY ŚW. 

12.10.2019 
Sobota 

Stevenage 
Msza św. niedzielna 

17.00 Nie ma intencji 

INTENCJE MSZALNE 
 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

1. W najbliższych tygodniach w liturgii Kościoła będziemy przeżywać: 29.09 - św. Archa-
niołów Michała, Gabriela i Rafała, święto, 30.09 - św. Hieronima, prezbitera i doktora Kościoła, 
wspomnienie,  01.10 - św. Teresy od Dzieciątka Jezus, dziewicy i doktora Kościoła, wspomnie-
nie, 02.10 - św. Aniołów Stróżów, wspomnienie, 04.10 - św. Franciszka z Asyżu, zakonnika, 
wspomnienie, 05.10. - św. Faustyna Kowalskiej, wspomnienie, 06.10 - św. Brunona, prezbitera, 
07.10 - Najświętszej Maryi Panny Różańcowej, wspomnienie, 09.10 - bł. Wincentego Kadłubka, 
biskupa, wspomnienie,  10.10 - św. Męczenników Dionizego, biskupa i Towarzyszy, wspomnie-
nie,  11.10 - św. Jana XXIII, papieża, wspomnienie, 12.10 - św. Jana Beyzyma, prezbitera, wspo-
mnienie. 

 

2. 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.  

 

3. W każdy piątek wystawienie Najświętszego Sakramentu i okazja do osobistej adoracji od 
godz. 17.45 a Msza św. o godz. 18.30 - Stevenage. 04 października - pierwszy piątek miesiąca 
 

4. Pierwsze spotkanie przygotowujące dzieci do Pierwszej Komunii św. odbędzie się 
29.09.2019 – niedziela o godz. 19.00 w Hatfield oraz 02.10.2019 – środa o godz. 19.00 w Steve-
nage. Serdecznie zapraszam dzieci i rodziców. 
 

5. Pierwsze spotkanie dla kandydatów do Sakramentu Bierzmowania odbędzie się 08 paź-
dziernika, wtorek, o godz. 19.00 w Letchworth. Serdecznie zapraszam. 
 

6. W miesiącu październiku, w dniach: 09 (środa), 11 (piątek), 15 (wtorek), 16 (środa) nie 
będzie Mszy świętych. 
 

7. Miesiąc październik, to szczególny czas modlitwy różańcowej. Pamiętajmy o tej formie 
spotkania z Bogiem przez przyczynę Matki Bożej w naszej modlitwie osobistej i rodzinnej. Po 
Mszach św. w październiku nabożeństwo różańcowe. 
 

8. Modlitwa i nabożeństwa na cmentarzach:  Hitchin: 02.11.2019 - sobota - godz. 12.00,  
Letchworth: zaraz po modlitwie na cmentarzu w Hitchin, Hemel Hempstead: 09.11.2019 - sobota 
- godz. 12.00, St Albans i Hatfield: 09.11.2019 - sobota - około godz. 13.00 (jeśli będzie zaintere-
sowanie - proszę o zgłoszenie o chęci uczestnictwa w nabożeństwie na tych cmentarzach) 
 

9. Na stoliku są wyłożone kartki wypominkowe. Proszę o czytelne wypisanie osób poleca-
nych modlitwie Kościoła oraz podanie nazwy ośrodka i złożenie ich w zakrystii. Dobrowolna 
ofiara. Bóg zapłać.  Wykaz Mszy św. w intencji tych zmarłych oraz plan nabożeństw na cmenta-
rzach znajduje się na ostatniej stronie biuletynu. Po Mszach św. w listopadzie również modlimy 
się za poleconych zmarłych. 
 

10. 01.11 - Uroczystość Wszystkich Świętych - Msza św. - Letchworth, godz. 18.15 a 02.11 - 
Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych - Msza św. - Stevenage, godz. 17.00. 
 

11. 06 października dodatkowa kolekta: „Jednym z najważniejszych działań Fundacji „Dzieło 
Nowego Tysiąclecia” jest prowadzony od samego początku jej istnienia program stypendialny. 
Stypendia przyznawane są dla zdolnej młodzieży pochodzącej z niezamożnych rodzin z małych 
miast i terenów wiejskich. Dzięki hojności Polaków, program obejmuje prawie 2300 młodych 
ludzi z całej Polski, co jest możliwe tylko dzięki ofiarności i dobrej woli społeczeństwa. 
 

12. Konferencja poświęcona zagadnieniom prawa kanonicznego dotyczącym stwierdzenia 
nieważności małżeństwa odbędzie się w niedzielę 06 października, godz. 12.45 w Little Bromp-
ton Oratory, Brompton Road, Londyn, SW72RP. Więcej na stronie: www.parafia-kensington.uk 
 

13. Nauki przedmałżeńskie - 19.10 (godz. 09.00 - 13.00) oraz 20.10 (godz. 12.00 - 15.00). 
Kościół M. B. Częstochowskiej, Dunstable, LU63AZ. Zapisy na pierwszym spotkaniu.  

 

29 września przypada piąta niedziela miesiąca.  
W związku z tym nie będzie Mszy św. o godzinie 16.00 

 

04 października - pierwszy piątek miesiąca. Wystawienie Najświętszego Sakramentu, tak jak w  

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


