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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) 

Czy jest nam potrzebna wiara? Bardzo, bez niej 
istnienie jest nie do wytrzymania. Ludzie wie-

rzą w cokolwiek, ale apostołowie prosili o wia-
rę w moc oddziaływania Jezusa na ich życie. 

„Kiedy człowiek przestaje wierzyć w Boga, 
może uwierzyć we wszystko” (G.K. Chester-

ton). Gdy usuwa się krzyże, w ich miejsce lu-
dzie wieszają amulety. W czasach współcze-
snych, gdy wydaje się, że triumf odnosi racjo-

nalizm i autorytet nauki, nawet osoby, od któ-
rych zależą losy państw, dają dowody wiary w 

najbardziej absurdalne rzeczy. Swego czasu 
prezydent Ronald Reagan w najbardziej istot-

nych problemach radził się horoskopów i astro-
lożki Joan Qiugley. Badanie akcjonariuszy z 

Wall Street wykazało, że aż 48 proc. z nich 
uzależnia swoje decyzje od horoskopów! Jak 
wiadomo, naukowo nie 

dowiedziono skuteczności 
homeopatii, a nawet sam Richard Dawkins wy-

śmiewał się z tych, którzy wierzą w cudowną 
moc medykamentów homeopatycznych. Księż-

na Diana była entuzjastką refleksologii – uci-
skania energetycznych punktów na ciele. Nie-
stety, nie pomogło jej to w uniknięciu tragedii, 

w której jej ciało zostało śmiertelnie ściśnięte. 
Prezydent Carter wierzył w UFO, a nawet 

twierdził, że je widział. Niestety, kosmici nie 
pomogli mu być zbyt długo prezydentem. Pe-

wien nauczyciel z Ontario, James Alcock, zau-
ważył z przerażeniem, że wśród źródeł informa-

cji, najczęściej cytowanych w pracach uczniów, 
znalazł się film „Z Archiwum X”. Kiedy zwró-
cił im uwagę, że to fikcja, odparli: „Tak, ale 

oparta na faktach”. W sierpniu 1995 roku upu-
bliczniono film przedstawiający sekcję zwłok 

kosmitów z Roswell, jaka miała się odbyć w 
1947 roku. Film stał się sensacją. Martin Wal-

ker, poważny korespondent równie poważnego 

czasopisma „Guardian”, przysłał pełną wiary 
depeszę, w której potwierdzał, że film ten jest 

dowodem istnienia obcych. Problem jest tylko 
w tym, że nakręcili go dwaj mężczyźni w pew-

nej stodole w hrabstwie Bedfordshire, używając 
manekina i kurzych flaków, z trudem powstrzy-

mując się od śmiechu. Jeśli bez wiary nie potra-
fimy żyć, to przynajmniej poważnie zastanów-
my się, w co i komu wierzymy. Wiara jest po-

wierzonym nam depozytem. Zobowiązuje nas 
do widzenia rzeczy tak, jak je widzi Jezus 

(Rene Voillaume). Nie dał nam jej po to, byśmy 
wyrywali drzewa i rzucali nimi w morze, albo 

sprowadzali z kosmosu kolejne ekipy transfor-
mers, wierzyli w zielone ludki z detektorami 

ruchu, wpatrywali się w kryształy czy też usta-
wiali meble w domu zgodnie z regułami feng 

shui, ale po to, byśmy w nic 

nie wątpili, cokolwiek On 
nam powie. Nie da się wierzyć jednocześnie 

Jemu i we wszystko inne. Wiara Jezusowi i w 
Jezusa powinna wystarczać, by się już niczego 

nie lękać. Karol de Foucauld właśnie tak to ujął, 
gdy mówił o wierze: „jedną rzecz zawdzięcza-
my Panu, że możemy już się nigdy niczego nie 

bać”.                         (Ks. Augustyn Pelanowski) 

________________________________________________________________________________________________ 

 

Prośba Apostołów: „Panie, przymnóż nam wia-
ry” jest wołaniem, które często wydobywa się z 

duszy człowieka. Są w życiu chwile, kiedy wie-
my, że tylko Bóg może nam pomóc, tylko do 

Niego możemy się zwrócić, bo wiemy, że nas 
wysłucha. Żywa wiara zakłada więź, relację 
bliskości, modlitwę rozumianą jako rozmowa, 

spotkanie z Bogiem. Zakłada pamięć o innych 
ludziach, o wydarzeniach, których potrafimy 

Bogu opowiadać. Bóg oczekuje, abyśmy do 
Niego się zwracali, a wtedy nasza wiara się 

umacnia. On karmi nas sobą samym. 

XXVII 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 

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 

13.10.2019 
Niedziela     

Letchworth 13.00 
XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA 

Nie ma intencji 

St Albans 16.00 + Jan i Andrzej Kędziak w 9 rocznicę śmierci 

Hatfield 18.00 Za dusze w czyśćcu cierpiące 

15.10.2019 
Wtorek 

Letchworth 18.30 NIE MA MSZY ŚW. 

16.10.2019 
Środa 

Stevenage 18.30 NIE MA MSZY ŚW. 

18.10.2019 
Piątek 

Stevenage 
 

18.30 
 

Nie ma intencji 

19.10.2019 
Sobota 

Stevenage 
Msza św. niedzielna 

17.00 
+ Władysław Ficek w 5 rocznicę śmierci 

(rodzina) 

INTENCJE MSZALNE 
 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

1. W najbliższych tygodniach w liturgii Kościoła będziemy przeżywać: 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, 

wspomnienie,  11.10 - św. Jana XXIII, papieża, wspomnienie, 12.10 - św. Jana Beyzyma, prezbi-

tera, wspomnienie, 13.10 - bł. Honorata Koźmińskiego, prezbitera, wspomnienie, 14.10 - św. 

Kaliksta I, papieża i męczennika oraz św. Małgorzaty Marii Alacoque, dziewicy, 15.10 - św. Te-

resy od Jezusa, dziewicy i doktor Kościoła, wspomnienie, 16.10 - św. Jadwigi Śląskiej, wspo-

mnienie, 17.10 - św. Ignacego Antiocheńskiego, biskupa i męczennika, wspomnienie, 18.10. - 

św. Łukasza Ewangelisty, święto, 19.10 - św. Pawła od Krzyża, prezbitera oraz bł. Jerzego Popie-

łuszki, prezbitera, 20.10 - św. Jana Kantego, prezbitera, wspomnienie.  

 

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. Na Polskim Uniwersytecie na Obczyźnie (PUNO) trwa rekrutacja na studia podyplomowe 
dla nauczycieli na kierunku „Nauczanie języka i kultury polskiej poza Polską” Bliższe informacje 
o studiach są na stronie internetowej : www.puno.edu.pl/zdp/oferta/  
 

4. Spotkanie przygotowujące dzieci do Pierwszej Komunii św. odbywają się w niedziele o 
godz. 19.00 w Hatfield oraz w środy o godz. 19.00 w Stevenage. Serdecznie zapraszam dzieci i 

rodziców. (Wyjątkowo, w niedzielę, 13.10 oraz w środy 09 i 16.10 spotkania są odwołane). 
 

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 wieczornych. 
 

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. 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.  
 

„Różaniec to miecz. Miecz przeciw złu, które chce nad nami zapanować. Trwanie z Maryją przy 

Jezusie uzbraja mnie do walki z moją słabością, pozwala z nadzieją ruszyć w bój o zachowywa-

nie Ewangelii. Bywa, że czuję się wobec własnej słabości jak Dawid wobec Goliata. Wtedy ró-

żańcowe czuwania, mogą się stać moimi płaskimi kamykami, którymi, podobnie jak Dawid, zwy-

ciężę przeciwnika” (św.o.Pio). 

http://www.puno.edu.pl/zdp/oferta/

