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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) 

W ewangelicznej przypowieści spotykamy w 

świątyni faryzeusza i celnika. Obydwaj są 

grzesznikami, ale między nimi jest istotna róż-

nica. Faryzeusz to człowiek skrzętnie wypełnia-

jący wynikające z Prawa tzw. „obowiązki reli-

gijne”: post i jałmużnę. Ma tylko problem z 

modlitwą, w czasie której poszukuje siebie i 

własnej doskonałości, a nie myśli o Bogu. Tu 

oto ujawnia się obłudna natura faryzeusza. Ob-

łuda jest zawsze przejawem braku dobrej woli i 

z natury swej zamyka drzwi Chrystusowi, prze-

słania prawdę o sobie. Tym samym uniemożli-

wia nawrócenie. Jezus Chrystus wyraźnie kry-

tykuje taką „fasadową pobożność”, która za-

miast rozwijać relację do Boga, skupia się na 

własnej doskonałości. Fa-

ryzeusz jest przykładem 

człowieka, który staje się 

kolekcjonerem dobrych uczynków. Co więcej, 

wyznaje przekonanie, że to wystarczy do zba-

wienia. Świadomość własnej słabości i niewy-

starczalności sprawia natomiast, że ewangelicz-

ny celnik, a więc człowiek powszechnie pogar-

dzany z racji na współpracę z rzymskim na-

jeźdźcą, nie kieruje palca w stronę drugiego. 

Jest świadomy, że nawet na słusznym oskarża-

niu bliźniego nie zbije duchowej fortuny i nie 

zyska przebaczenia Bożego. Przebaczenie moż-

na uzyskać jedynie czyniąc rachunek z wła-

snych grzechów i okazując skruchę serca. To 

naturalny odruch serca pod wpływem działają-

cej łaski. Celnik z dzisiejszej przypowieści był 

zatem – podobnie jak faryzeusz – grzesznikiem, 

ale grzesznikiem świadomym swojego we-

wnętrznego stanu. I ta świadomość wyzwoliła 

w nim skruchę serca, która jest warunkiem uzy-

skania Bożego przebaczenia i umożliwia działa-

nie Boga. Pan nie gardzi bowiem sercem skru-

szonym. Celnik odszedł więc usprawiedliwio-

ny, albowiem „kto się wywyższa, będzie poni-

żony, a kto się uniża, będzie wywyższony”. 

Razem z przyjściem Jezusa rozpoczął się nowy 

rozdział w relacjach Bóg – człowiek. Jezus ze-

chciał uczestniczyć w dramatycznym - spowo-

dowanym grzechem – dialogu miłości między 

Bogiem a człowiekiem. Obecność Jezusa wśród 

nas jako Syna Bożego i Człowieczego była, jest 

i będzie nieustannym świadectwem miłości 

Boga do nas, grzeszników. Jezus nie tylko 

wskazuje nam, jak żyć miłością, jak ogarniać 

nią Boga i ludzi. Ale także uzdalnia nas do mi-

łości. W Nim doświadczamy, 

że Bóg nas kocha, i jesteśmy 

przynaglani, by odwzajem-

niać się Mu miłością. Każdy, kto się do Niej 

zbliży, zostaje nie tylko uratowany od śmierci 

wiecznej, ale i napełniony miłością – życiem 

samego Boga. Doświadczywszy, jak dobry jest 

Pan, św. Franciszek z Asyżu z bólem serca wo-

łał: „Miłość nie jest kochana!". Wyśmiewano 

go, bo ludzie nie rozumieli, o co mu chodzi. Nie 

pojmowali, że każdy człowiek powinien żyć w 

miłości Pana, że od tego zależy jego szczęście. 

Mamy świadomość, że lekarz nie może leczyć 

dotąd, dopóki chory nie przyzna się do choroby. 

Nie może Bóg przebaczyć, dopóki człowiek nie 

uzna i nie wyjawi swego grzechu, bo dał wolną 

wolę, jako wyraz swojej miłości. Warto, aby-

śmy tę ewangeliczną przypowieść o faryzeuszu 

i celniku w świątyni mieli często przed oczyma 

i nie gardzili innymi, siebie jedynie uważając za 

sprawiedliwych.             (Ks. Leszek Smoliński) 

XXX 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 

26.10.2019 
Sobota 

Stevenage 
Msza św. niedzielna 

17.00 Nie ma intencji 

27.10.2019 
Niedziela     

Letchworth 13.00 
XXX NIEDZIELA ZWYKŁA 

Dziękczynno - błagalna w intencji Aleksandry w 
23 rocznicę urodzin (rodzice i siostra) 

St Albans 16.00 + Kazimierz Leszczyński 

Hatfield 18.00 
+ Emilia Palacz w 2 miesiące po śmierci  

(córka chrzestna z rodziną) 

29.10.2019 
Wtorek 

Letchworth 18.30 
Z prośbą o powrót do zdrowia i Boże  

błogosławieństwo dla Władysławy Pawłowskiej 
(Klub Seniora) 

30.10.2019 
Środa 

Stevenage 18.30 NIE MA MSZY ŚW. 

01.11.2019 
Piątek 

Letchworth 
 

18.15 
 

UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH  
ŚWIĘTYCH 

Msz św. wypominkowa 

02.10.2019 
Sobota 

Stevenage 
Msza św. niedzielna 

17.00 
WSPOMNIENIE WSZYSTKICH  

WIERNYCH ZMARŁYCH 
Msza św. wypominkowa 

03.11.2019 
Niedziela     

Letchworth 13.00 
XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA 

+ Grażyna Bednarczyk (córki z rodzinami) 

Hemel Hempstead 16.00 Msza św. wypominkowa 

Hatfield 18.00 Msza św. wypominkowa 

05.11.2019 
Wtorek 

Letchworth 18.30 Nie ma intencji 

06.11.2019 
Środa 

Stevenage 18.30 Nie ma intencji 

08.11.2019 
Piątek 

Stevenage 18.30 Nie ma intencji 

09.11.2019 
Sobota 

Stevenage 
Msza św. niedzielna 

17.00 Nie ma intencji 

Letchworth 13.00 
XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA 

Msza św. wypominkowa 

10.11.2019 
Niedziela     

St Albans 16.00 Msza św. wypominkowa 

Hatfield 18.00 
Dziękczynno - błagalna w intencji Małgorzaty i 

Roberta w 20 rocznicę ślubu 

INTENCJE MSZALNE 
 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

1. W najbliższych tygodniach w liturgii Kościoła będziemy przeżywać: 28.10 - św. Aposto-

łów Szymona i Judy Tadeusza, święto, 01.11 - UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH, 

02.11 - Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, 03.11 - św. Marcina de Porres, zakonnika, 

wspomnienie, 04.11 - św. Karola Boromeusza, biskupa, wspomnienie, 09.11 - Rocznica Poświę-

cenia Bazyliki Laterańskiej, święto,  10.11 - św. Leona Wielkiego, papieża i doktora Kościoła, 

wspomnienie,  11.11 - Narodowe Święto Niepodległości oraz św. Marcina z Tours, biskupa. 

 

3. 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, ze względu na ferie, spotkania - 27.10 w Hatfield oraz 30.10 w Stevenage 

są odwołane. ). 
 

4. Spotkania dla kandydatów do Sakramentu Bierzmowania odbywają się we wtorki, o godz. 

19.00 w Letchworth. (Wyjątkowo, ze względu na ferie, spotkanie - 29.10 jet odwołane).  
 

5. 30.10 (środa) ze względu na spotkanie dekanalne księży nie będzie Mszy św. w Stevenage 
 

6. 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. 
 

7. 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) 
 

8. 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  znajduje się na ostatniej stronie 

biuletynu. Po Mszach św. w listopadzie również modlimy się za poleconych zmarłych. 
 

9. 01.11 - Uroczystość Wszystkich Świętych - Msza św. - Letchworth, godz. 18.15 a 02.11 - 

Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych - Msza św. - Stevenage, godz. 17.00. 
 

10. W niedzielę 03 listopada odbędzie się dodatkowa kolekta na Papieskie Dzieła Misyjne. 

Ojciec Święty Franciszek powiedział, że ofiary zebrane z okazji Niedzieli Misyjnej składane są 

do wspólnego funduszu solidarności, które Papieskie Dzieła Misyjne rozdają w imieniu Następcy 

św. Piotra pomiędzy kraje misyjne i misjonarzy całego świata. 
 

LISTOPAD - MIESIĄC PAMIĘCI I MODLITWY ZA ZMARŁYCH: 
 

Nawiedzając z modlitwą kościół lub kaplicę w Uroczystość Wszystkich Świętych oraz w Dniu 

Zadusznym, możemy pod zwykłymi warunkami uzyskać odpust zupełny, czyli całkowite darowa-

nie kar dla dusz w czyśćcu cierpiących. Ponadto wypełniając określone warunki, możemy uzy-

skać odpust zupełny od 1 do 8 listopada za pobożne (czyli modlitewne) nawiedzenie cmentarza. 

Odpust zupełny możemy uzyskać raz dziennie. Warunki uzyskania odpustu zupełnego: 
   

  1. Wzbudzić intencję jego otrzymania. 

  2. Być w stanie łaski uświęcającej. 

  3.  Wyzbyć się przywiązania do grzechu. 

  4.  Przyjąć w tym dniu Komunię Świętą. 

  5.  Odnowić naszą jedność ze wspólnotą Kościoła poprzez odmówienie: “Ojcze 

       nasz”, “Wierzę w Boga” oraz modlitwy w intencjach bliskich Ojcu Świętemu. 


