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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) 

 

DANE KONTAKTOWE 
Lokalna Polska Misja Katolicka pw. Św. Brata Alberta w Letchworth 

oraz: Stevenage, Hatfield, St Albans i Hemel Hempstead 
Proboszcz: Ks. Cezary Komosiński, Tel: 07519059276 

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

 

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.  

Troska o życie wieczne odgrywa w życiu dzi-

siejszego człowieka rolę drugorzędną, a niekie-

dy jest uważana za coś wprost staromodnego, a 

zatem i wstydliwego. Karl Rahner, wybitny 

teolog i uważny obserwator świadomości reli-

gijnej ludzi XX wieku, zauważa ciekawą prawi-

dłowość: „Są chrześcijanie, którzy są pewni 

istnienia Boga (...), ale nie uważają za koniecz-

ne, by troszczyć się w jakiś szczególny sposób 

o kwestię życia wiecznego”. Wielu ludzi próbu-

je też przykładać ziemską miarę, by oceniać 

rzeczywistość nadprzyrodzoną. A ta rzeczywi-

stość okazuje się jakże różna od naszych wyob-

rażeń. Na tym samym polegał błąd saduceu-

szów z dzisiejszej Ewangelii. Przykład o sied-

miu mężach jednej żony 

miał być dowodem prze-

ciwko zmartwychwstaniu i 

życiu wiecznemu, w które saduceusze nie wie-

rzyli. Jezus udziela im jednak odpowiedzi na 

trapiące ich wątpliwości, z którymi sami nie są 

sobie w stanie poradzić. Ci, którzy zostaną 

uznani za godnych udziału w świecie przy-

szłym, „ani się żenić nie będą, ani za mąż wy-

chodzić”. W myśleniu o rzeczach ostatecznych, 

jak niebo, piekło, czyściec czy oglądanie Boga 

twarzą w twarz trudno nie uciekać się do wyob-

raźni. Bo przecież „ani oko nie widziało, ani 

ucho nie słyszało, jak wielkie rzeczy przygoto-

wał Bóg tym, którzy Go miłują”. Zatem nasze 

poszukiwania życia wiecznego to wyraz odwagi 

wiary, która poważnie traktuje zachęty do od-

krywania Boga jako pełni szczęścia. Dzieje się 

to zgodnie z pragnieniem, które Bóg zapisał w 

ludzkim sercu. Obrazuje to historia prześlado-

wań rodu Machabeuszów, męczeństwo braci w 

obronie wiary i wierności Bogu i Jego przyka-

zaniom staje się obrazem bohaterstwa naszych 

przodków. Determinacja i odwaga udręczonych 

braci oraz pewność, że są w rękach Stwórcy 

daje im ogromną siłę znoszenia największych 

męczarni. Wobec oprawców przyjmują postawę 

pełną godności. Gdy zbliża się koniec życia, 

powierzają się Bogu zdążając przez śmierć mę-

czeńską do niebieskiej ojczyny. W Bogu pokła-

dają swoją nadzieję, mając świadomość, że 

„Król świata jednak [tych], którzy umieramy za 

Jego prawa, wskrzesi i ożywi do życia wieczne-

go”. Jeśli chcemy zbliżyć się do zrozumienia, 

czym jest i będzie dla nas niebo, musimy uświa-

domić sobie podstawowe 

prawdy, które należą do na-

szego dziedzictwa wiary, a 

więc potrzebę miłości. „Kto nie miłuje, trwa w 

śmierci”. To miłość pozwala czynić dobro i w 

ten sposób świadczyć o przynależności do 

Chrystusa, który jest niekończącym się życiem. 

A miłość, z racji na swoją naturę, jest wieczna, 

sięga poza doczesność. Niebo to wieczna 

wspólnota miłości, komunia z Bogiem, ogląda-

nie Boga „twarzą w twarz”. Z chrześcijańskiego 

punktu widzenia troszczyć się z zapałem o ży-

cie wieczne oznacza troszczyć się wprost o Bo-

ga i wiarę w Niego. Za chwilę, kiedy wyznamy 

naszą wiarę, będzie okazja, aby jeszcze bardziej 

uświadomić sobie prawdę o życiu, które się nie 

kończy, ale dopełnia przez nasze spotkanie w 

domu Ojca. Prawdę o chwale, której przedsma-

kiem jest Eucharystia, w której uczestniczymy.      
 

                                          (Ks. Leszek Smoliński) 

XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA 

Uroczystość Chrystusa Króla w swojej wymowie wskazuje na cel ostateczny życia człowie-

ka, czyli na zjednoczenie z Bogiem i oddanie się pod panowanie Jego miłości w Królestwie Bo-

żym. Królowanie Chrystusa wyraża się w zbawieniu człowieka. Przez swoją śmierć na krzyżu dał 
On dowód miłości względem wszystkich ludzi i odpuszczając nasze grzechy, pojednał nas z Oj-

cem oraz uczynił ludem wybranym, czyli królestwem i kapłanami Boga samego. W ikonografii 
Chrystus Król już od starożytności przedstawiony jest jako Pantokrator, czyli Wszechwładca, 
zasiadający na tronie, mający ziemię za podnóżek lub trzymający glob ziemski w dłoni. Uroczy-

stość Chrystusa Króla wprowadził do kalendarza liturgicznego papież Pius XI encykliką "Quas 
Primas" z 11 grudnia 1925 r. na zakończenie roku jubileuszowego. Papieska encyklika ustanawia-

jąca tę uroczystość jako przeciwstawienie się silnym tendencjom ateistycznym i laickim, które w 
tym czasie były bardzo popularne, wskazywała na Chrystusa jako Króla mającego władzę nad 

człowiekiem i całym światem. Episkopat nie zgadza się z ideą intronizacji i odwołując się do Bi-
blii, wyjaśnia, na czym polega królowanie Chrystusa. Biskupi przypominają, że wprawdzie przed 

Piłatem Jezus wyznał, iż jest królem, ale wcześniej powiedział, że Jego królestwo nie jest z tego 
świata. „Nie trzeba więc Chrystusa ogłaszać królem, wprowadzać Go na tron – piszą biskupi. 
Trzeba natomiast uznać i przyjąć Jego królowanie, poddać się Jego władzy, która oznacza moc 

obdarowywania nowym życiem, z perspektywą życia na wieki” – czytamy w liście. Biskupi za-
chęcają wierzących, aby „umiłowali Jezusa do końca” i zawierzyli Mu swe rodziny. Apelują tak-

że o „podjęcie posługi miłości miłosiernej i posłuszeństwo tym, których ustanowił pasterzami”. 

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


DATA LOKALIZACJA GODZ. INTENCJE I NABOŻEŃSTWA 

09.11.2019 
Sobota 

Stevenage 
Msza św. niedzielna 

17.00 Nie ma intencji 

10.11.2019 
Niedziela     

Letchworth 13.00 
XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA 

Msza św. wypominkowa 

St Albans 16.00 Msza św. wypominkowa 

Hatfield 18.00 
Dziękczynno - błagalna w intencji Małgorzaty i 

Roberta w 20 rocznicę ślubu 

12.11.2019 
Wtorek 

Letchworth 18.30 Nie ma intencji 

13.11.2019 
Środa 

Stevenage 18.30 Nie ma intencji 

15.11.2019 
Piątek 

Stevenage 18.30 
+ Tadeusz Tomicki w 26 rocznicę śmierci  

(syn z rodziną) 

16.11.2019 
Sobota 

Stevenage 
Msza św. niedzielna 

17.00 
Dziękczynno - błagalna w intencji Hanny  
Paszkiet w 3 rocznicę urodzin (rodzice) 

17.11.2019 
Niedziela     

Letchworth 13.00 

XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA 
Dziękczynna w intencji Luke w rocznicę urodzin 
z prośbą o łaskę znalezienia drogi do Pana Boga 

(rodzina Wierzbickich) 

Hemel Hempstead 16.00 + Roman Kazimierczak 

Hatfield 18.00 + Jan Maciągowski (córka z rodziną) 

19.11.2019 
Wtorek 

Letchworth 18.30 Nie ma intencji 

20.11.2019 
Środa 

Stevenage 18.30 Nie ma intencji 

22.11.2019 
Piątek 

Stevenage 18.30 Nie ma intencji 

23.11.2019 
Sobota 

Stevenage 
Msza św. niedzielna 

17.00 Nie ma intencji 

Letchworth 13.00 

JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA  
WSZECHŚWIATA UROCZYSTOŚĆ 

+ Stanisław, Jadwiga, Jan, Józef, Weronika, 
Barbara Mechelewscy (Maria Mechelewska) 24.11.2019 

Niedziela     
St Albans 16.00 + Jarosław Popowski 

Hatfield 18.00 
+ Marek Pachołek w 20 rocznicę śmierci  

(córka z rodziną) 

INTENCJE MSZALNE 
 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

1. W najbliższych tygodniach w liturgii Kościoła będziemy przeżywać: 11.11 - Narodowe 

Święto Niepodległości, 12.11 - św. Jozafata, biskupa i męczennika, wspomnienie, 13.11 - św. 

Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna, pierwszych męczenników Polski, wspomnienie, 

15.11 - św. Alberta Wielkiego, biskupa i doktora Kościoła, wspomnienie, 16.11 - Rocznica po-

święcenia rzymskich bazylik św. Apostołów Piotra i Pawła oraz św. Małgorzaty  Szkockiej i św. 

Gertrudy, dziewicy, 17.11 - św. Elżbiety Węgierskiej, zakonnicy, wspomnienie, 18.11 - bł. Karo-

liny Kózkówny, dziewicy i męczennicy, 19.11 - bł. Salomei, zakonnicy, 20.11 - św. Rafała Kali-

nowskiego, prezbitera, 21.11 - Ofiarowanie NMP, wspomnienie, 22.11 - św. Cecylii, dziewicy i 

męczennicy, 23.11 - św. Klemensa I, papieża i męczennika.  

 

2. 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.  

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

19.00 w Letchworth.  
 

4. Ostatnie kolekty specjalne w naszej Parafii wyniosły: 06.10 - Dzieło Nowego Tysiąclecia - 

£ 182.00 oraz 27.10 - Papieskie Dzieła Misyjne - £ 171.10 Serdeczne Bóg zapłać za złożone ofia-

ry i wsparcie tych dzieł. 
 

5. Trzy lata temu papież Franciszek ogłosił swoją autorską inicjatywę, jaką jest Światowy 

Dzień Ubogich, który przypada na tydzień przed Uroczystością Chrystusa Króla (17.11.2019). To 

jest niezwykle ważne, że do tej wielkiej uroczystości Chrystusa Króla idziemy poprzez zauważe-

nie Chrystusa obecnego w ubogich. Od samego początku Ojciec Święty pragnął, aby to nie było 

święto jednodniowe, ale by przekształciło się ono w Tydzień Ubogich. „Czasami wystarczy nie-

wiele, aby przywrócić nadzieję: wystarczy zatrzymać się, uśmiechnąć, posłuchać. Przynajmniej 

na ten jeden dzień zostawmy na boku statystyki. Biedni to nie są numery, dzięki którym możemy 

pochwalić się działaniami i projektami. Biedni to osoby, którym należy wyjść na spotkanie. 

To samotni młodzi i starsi ludzie, których trzeba zaprosić do domu, aby podzielić się posiłkiem. 

To kobiety, mężczyźni i dzieci, którzy czekają na przyjacielskie słowo. Biedni zbawiają nas, po-

nieważ pozwalają nam spotkać oblicze Chrystusa”. (Fragment Orędzia Ojca Świętego Franciszka 

na 3. Światowy Dzień Ubogich pod hasłem: „Ufność nieszczęśliwych nigdy ich nie zawiedzie”. 
 

6. Bardzo serdecznie dziękuję osobom, które wzięły udział w nabożeństwach na cmentarzach 

w Hitchin, Letchworth i Hemel Hempstead, za Waszą obecność, modlitwę i poświęcony czas.  
 

7. Obchodzone 11 listopada Narodowe Święto Niepodległości jest polskim świętem pań-

stwowym upamiętniającym odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1918 roku. Uwolnienie 

kraju z jarzma zaborców nastąpiło po 123 latach trwania zniewolenia. Pamiętajmy w modlitwie o 

naszej Ojczyźnie, Polakach żyjących w Polsce i poza Jej granicami, jak  również o tych, którzy 

oddali swoje życie za Ojczyznę. 
 

8. Dodatkowe kolekty: 1. W Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata - 24 listopada, na 

cele działalności IPAKu, który koordynuje prace i działalność Apostolstwa Świeckich na terenie 

nie tylko PMK w Anglii i Walii, ale w całej Wielkiej Brytanii 2. W II Niedzielę Adwentu - 08 

grudnia na rzecz Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie. Celem Zespołu jest organizowanie i 

niesienie pomocy duchowej i materialnej katolikom tam żyjącym.  

 


