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Registered Charity No 1119423 
 
 

08.12.19                                                             Nr 123 

LETCHWORTH, STEVENAGE, HATFIELD, ST ALBANS, HEMEL H. 

 

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/ 

PLAN MSZY ŚW. NA OKRES BOŻEGO NARODZENIA I NOWEGO ROKU: 
  

  

24.12.2019 - Wigilia Narodzenia Pańskiego - Pasterka (Wtorek) 
  

 Hatfield - 19.15 
  

 Letchworth - 21.00 
  

25.12.2019 - Uroczystość Narodzenia Pańskiego (Środa) 
   

   Letchworth - 13.00 
   

 St Albans - 16.00 
   

 Hatfield - 18.00 
  

26.12.2019 - Święto św. Szczepana, pierwszego męczennika (Czwartek)  

  

   Stevenage - 13.00  
   

 Hemel Hempstead - 16.00 
  

28.12.2019 - Sobota – Msza św. z niedzieli 
   

 Stevenage - 17.00 
  

29.12.2019 - Święto Św. Rodziny (Niedziela) 
   

 Letchworth - 13.00 
   

 Hatfield - 18.00 
  

01.01.2020 - Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi (Środa) 
  

 Letchworth - 15.00 
   

 Hatfield - 18.00 

"W owym czasie wystąpił Jan Chrzciciel i gło-

sił na Pustyni Judzkiej te słowa: Nawróćcie się, 

bo bliskie jest królestwo niebieskie”. Jan 

Chrzciciel – to już przeddzień wystąpienia Je-

zusa. Ale prorok Izajasz, wołający: 

"Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla 

Niego”, żył siedem wieków wcześniej. A i dzi-

siaj kaznodzieje powtarzają to samo: "Zmieńcie 

się! Nawróćcie!”. Czyżby tysiąclecia historii 

wypełnione były wciąż tym samym wołaniem? 

Czyżby ludzie ciągle potrzebowali nawrócenia? 

Tak. Od dnia dramatu pod drzewem poznania 

dobra i zła. Od momentu grzechu pierworodne-

go ciągle potrzeba naprawy życia, postępowa-

nia, myślenia. I nigdy nie brakowało takich, 

którzy tej potrzeby nie wi-

dzieli: "Abrahama mamy za 

ojca” – jesteśmy więc do-

skonali i żadnego nawrócenia nie potrzebujemy. 

Prorok znad Jordanu gromi ich: "Z tych kamie-

ni może Bóg wzbudzić dzieci Abrahamowi!”. 

Niedługo później z tym samym wezwaniem 

stanął wśród swoich rodaków Jezus. Po zmar-

twychwstaniu posłał uczniów na cały świat. W 

pierwszej przemowie apostoła Piotra w dniu 

Pięćdziesiątnicy wróciły słowa tego samego 

wezwania: "Nawróćcie się... i niech każdy z 

was ochrzci się w imię Jezusa Chrystusa na 

odpuszczenie grzechów waszych” (Dz 2,38). 

Jak liczne mogły być tłumy nad Jordanem? 

"Jerozolima, cała Judea i cała okolica nad Jor-

danem” – w końcu to mała cząstka ówczesnego 

świata. A w słowie "cała” jest na pewno sporo 

przesady charakterystycznej dla człowieka 

Orientu. Tych trzech tysięcy ochrzczonych po 

wspomnianym wystąpieniu Piotra nikt dokład-

nie nie liczył, a do Jerozolimy na święta przy-

było i tak wielokrotnie więcej pielgrzymów. 

Usłuchała więc mała część. Podobnie jest za 

naszych dni. Widzimy w świecie tyle moralne-

go zła, brudu i nieporządku. Zbrodnie przeciw 

życiu. Grzechy przeciw rodzinie. Nadużycia 

własności. Manipulacje prawdą – żeby wymie-

nić tylko te cztery fundamentalne wartości i 

obszary ludzkiego świata. Czy nawrócenie jed-

nostek, a nawet tysięcy w skali milionów coś 

znaczy? Tym bardziej że ci, którzy mają naj-

większy wpływ na kształtowanie opinii publicz-

nej i wzorców postępowania, tak często nie 

dorastają do minimalnego poziomu moralnego. 

Jakie więc znaczenie będzie miało moje nawró-

cenie? Może nie warto sobie tym głowy zawra-

cać? "To, co niegdyś zostało napisane, napisane 

zostało i dla naszego 

pouczenia, abyśmy 

dzięki cierpliwości i 

pociesze, jaką niosą Pisma, podtrzymywali na-

dzieję”. O nadziei pisze do Rzymian i do nas 

apostoł Paweł. Nadzieja bywa wątła, słaba, ga-

snąca. I nie dziwię się. Zło zda się dominować. 

Dlatego nadzieję trzeba podtrzymywać, umac-

niać, rozpalać. I to jest zadanie chrześcijan. 

Dlatego nie pytam, czy moje nawrócenie, czy 

mój wysiłek ku dobremu zdoła zmienić świat. 

Nadzieja to przeświadczenie, że Bóg dostrzeże 

każdy, najmniejszy nawet okruch dobra i 

wkomponuje w wielkie dzieło stworzenia i od-

kupienia. Wielkie sprawy? Tak. Ale te małe też 

są potrzebne. Już kolejny w naszym życiu Ad-

went – czas nadziei. Wszyscy, którzy od wie-

ków wołają: "Nawracajcie się!”, są ludźmi na-

dziei. Wiedzą, że gdy nawraca się jeden czło-

wiek, to cały świat staje się lepszy. Bo wzrostu 

królestwa niebieskiego nie mierzy się miarą 

ludzkiej statystyki. (Ks. Tomasz Horak) 

II NIEDZIELA ADWENTU 
 

MSZE ŚW. W POSZCZEGÓLNYCH OŚRODKACH: 
 

Letchworth: Każda niedziela- 13.00. i wtorek- 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, Beaconsfield 
Road, St Albans, Herts, AL1 3RB) 
 

Hemel Hempstead: 1 i 3 niedziela miesiąca, godz. 16.00 (kościół- Our Lady Queen of all Crea-
tion, 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) 

SPOWIEDŹ 
PRZED  

ŚWIĘTAMI  
BOŻEGO  

NARODZENIA: 
 

Hatfield:   

12 grudnia,  

czwartek, 

godz. 19.00 
__________________________ 

 

Letchworth:  

17 grudnia,  

wtorek,  

godz. 19.00 
__________________________ 

 

St Albans:  

08 i 22 grudnia 

niedziela, 

od godz. 15.15 

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


DATA LOKALIZACJA GODZ. INTENCJE I NABOŻEŃSTWA 

07.12.2019 
Sobota 

Stevenage 
Msza św. niedzielna 

17.00 Nie ma intencji 

08.12.2019 
Niedziela     

Letchworth 13.00 

 II NIEDZIELA ADWENTU 
+ Bronisław, Rozalia, Stanisław, Antoni,  

Bronisława, Zdzisław Sobek (Stanisława Sobek) 

St Albans 16.00 
Podziękowanie za szczęśliwe rozwiązanie z 
prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo  

dla dzieci i wnuków (Irena Radałowicz) 

Hatfield 18.00 
+ Edmund Orłowski w 2 rocznicę śmierci  

(córki Edyta i Ewa z rodzinami) 

10.12.2019 
Wtorek 

Letchworth 18.30 Nie ma intencji 

11.12.2019 
Środa 

Stevenage 18.30 Nie ma intencji 

13.12.2019 
Piątek 

Stevenage 18.30 
Dziękczynno - błagalna w intencji Tomasza  

Stanisz w 35 rocznicę urodzin 

14.12.2019 
Sobota 

Stevenage 
Msza św. niedzielna 

17.00 Nie ma intencji 

15.12.2019 
Niedziela     

Letchworth 13.00 
III NIEDZIELA ADWENTU 
+ Urszula w rocznicę śmierci  

(rodzina Wierzbickich) 

Hemel Hempstead 16.00 + Jerzy Baran w 5 rocznicę śmierci 

Hatfield 18.00 + Andrzej Radałowicz (Irena Radałowicz) 

17.12.2019 
Wtorek 

Letchworth 18.30 Nie ma intencji 

18.12.2019 
Środa 

Stevenage 18.30 
+ Łukasz Czubala w 2 rocznicę śmierci  

(kuzyn Wojtek z rodziną) 

20.12.2019 
Piątek 

Stevenage 18.30 Nie ma intencji 

21.12.2019 
Sobota 

Stevenage 
Msza św. niedzielna 

17.00 Nie ma intencji 

Letchworth 13.00 
 IV NIEDZIELA ADWENTU 

Nie ma intencji 

22.12.2019 
Niedziela     St Albans 16.00 

+ Marek Sokołowski w 8 rocznicę śmierci 
(matka chrzestna z rodziną) 

Hatfield 18.00 Nie ma intencji 

INTENCJE MSZALNE 
 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

1. W najbliższych tygodniach w liturgii Kościoła będziemy przeżywać: 09.12 - NIEPOKA-

LANE POCZĘCIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY, UROCZYSTOŚĆ, 11.12 - św. Damaze-

go I, papieża, wspomnienie, 12.12 - Najświętszej Maryi Panny z Gaudalupe, wspomnienie, 13.12 

- św. Łucji, dziewicy i męczennicy, wspomnienie, 14.12 - św. Jana od Krzyża, prezbitera i dokto-

ra Kościoła, wspomnienie,  19.12 - bł. Urbana V, papieża, 21.12 - św. Piotra Kanizjusza, prezbi-

tera i doktora Kościoła. 

 

2. W każdy piątek wystawienie Najświętszego Sakramentu, okazja do osobistej adoracji oraz 

spowiedzi od godz. 17.45 a Msza św. o godz. 18.30 - Stevenage.  

 

3. Ponieważ 8 grudnia wypada w niedzielę, Uroczystość Niepokalanego Poczęcia N.M.P. 

została przeniesiona na poniedziałek, 9 grudnia. W naszej parafii Mszę św. z tej Uroczystości 

będziemy celebrować we wtorek, 10 grudnia w Letchworth. Zapraszam. 
 

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. Daty I 

Komunii - Hatfield - 09.05.2020, godz. 12.00 oraz Letchworth - 10.05.2020, godz. 13.00 
 

5. W środę, 11 grudnia zapraszam wszystkie dzieci pierwszokomunijne do Stevenage na 

godzinę 19.00 - mierzenie dzieci aby uszyć alby. 
 

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

19.00 w Letchworth.  
 

7. Dodatkowe kolekta: W dniu dzisiejszym,  w II Niedzielę Adwentu - 08 grudnia na rzecz 

Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie. Celem Zespołu jest organizowanie i niesienie pomo-

cy duchowej i materialnej katolikom tam żyjącym.  
 

8. Można nabywać kalendarze religijne na 2020 rok, poświęcone opłatki na stół wigilijny, 

świece caritas, kartki świąteczne z życzeniami, kopertą i opłatkiem oraz sianko. 
 

9. Serdeczne podziękowania dla Polskiej Szkoły Sobotniej im. Marii Skłodowskiej-Curie w 

Hitchin za zorganizowanie spotkania z okazji 80. rocznicy wybuch II Wojny Światowej. Wszyst-

kim, którzy czynnie się włączyli w przygotowanie i przeprowadzenie tego wydarzenia oraz 

wszystkim obecnym - serdeczne Bóg zapłać.   

 

10. Msze św. roratnie, ku czci Najświętszej Maryi Panny w Adwencie sprawowane będą w 

środy i piątki w Stevenage o godz. 18.30 
 
 

Bardzo charakterystycznym zwyczajem adwentowym, zwłaszcza w Polsce, są Roraty. Jest to 

Msza św. sprawowana ku czci Najświętszej Maryi Panny, zwykle bardzo wcześnie rano. Wierni 

często w ciemnościach. przenikniętych jedynie blaskiem trzymanych w ręku świec, wraz z Mary-

ją czekają na wybawienie jakie światu przyniosły narodziny Zbawiciela. Nazwa "roraty" pocho-

dzi od pierwszego słowa łacińskiej pieśni na wejście śpiewanej w okresie Adwentu - "Rorate coe-

li" (Niebiosa, spuśćcie rosę). W liturgii adwentowej obowiązuje fioletowy kolor szat liturgicz-

nych. Wyjątkiem jest III niedziela Adwentu - tzw. Niedziela "Gaudete" (radujcie się). Obowiązu-

je w niej różowy kolor szat liturgicznych, który wyraża przewagę światła, a tym samym bliskość 

Bożego Narodzenia. W czasie Adwentu przypada zawsze jedna uroczystość - 8 grudnia obcho-

dzimy Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. 
 
 

Jeśli chciałbyś pochylić się razem ze mną nad Słowem Bożym, to zapraszam Cię tutaj:  
 

http://www.mowpanieslugaslucha.co.uk/  Na facebooku:  https://www.facebook.com/mowPanie/ 
 

 


