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Święta tuż, tuż... Aby na tym ostatnim etapie 
przygotowań nie zbłądzić, dany nam został 
znak Emmanuela. Poprawne odczytanie znaku 
domaga się skupienia, uwagi i odpowiedniej 
wiedzy. Znak można przeoczyć, można go 
zlekceważyć, można też nie wiedzieć, co on 
oznacza. Konsekwencje mogą być bardzo po-
ważne. Można zmylić drogę i nie dotrzeć do 
celu. Podstawowym zadaniem chrześcijanina 
jest właściwe rozpoznanie znaku Emmanuela. 
Z Biblii wiemy, że sam Bóg dał nam ten znak i 
pozwolił poznać jego znaczenie: ”Oto PANNA 
pocznie i porodzi Syna, i nazwie Go imieniem 
EMMANUEL...” (Iz 7,14), a ”to znaczy Bóg z 
nami” (Mt 1,23). Apostoł Narodów wyjaśnia: 
”Gdy nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna 
swego zrodzonego z nie-
wiasty, zrodzonego pod 
Prawem (...), byśmy mo-
gli otrzymać przybrane synostwo” (Ga 4,4). 
Wypełnienie biblijnych obietnic potwierdzają 
konkretne postacie i wydarzenia z historii: spis 
ludności w Judei, miasto Dawidowe - Betlejem, 
czas panowania cesarza Augusta, legata Syrii 
Sulpicjusza Kwiryna i króla Heroda Wielkiego 
oraz osoba Józefa z rodu Dawida ”z poślubioną 
sobie Maryją, która była brzemienna” (Łk 2,5). 
Wszystko wydaje się znane i oczywiste. Tyle 
razy słyszeliśmy ewangeliczną zapowiedź na-
rodzin Jezusa, a jednak ten jeden, szczególny 
dzień wciąż budzi w nas tyle emocji, wzruszeń 
i przeżyć religijnych. Czekamy na niego z utę-
sknieniem. Czekamy na Wigilię, na Pasterkę i 
na podniosłe słowa prologu Ewangelii św. Ja-
na: ”A Słowo stało się ciałem i zamieszkało 
wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, jaką 
Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i 
prawdy” (J 1,14). Każdy wierzący ma obowią-
zek badania znaków i wyjaśniania ich w świe-

tle Ewangelii. Czy dobrze wykorzystaliśmy 
adwentowy apel o czuwanie, wytrwałą modli-
twę, dobre postanowienia, wyciszenie i reflek-
sję nad słowem Bożym? Zofia Kossak w Roku 
polskim zwraca uwagę na świąteczne gody: 
”Gody to szczególne, niecodzienne słowo. Zna-
czy więcej niż biesiada, obchód. To stan szczę-
śliwości. Chrystus Pan, porównując Apostołów 
do sług czekających na swego pana, kiedy by 
się z godów wrócił - mówi o sobie samym. To 
On, Zbawiciel, przebywa na godach wiekui-
stych, z których raczy zstępować na ziemię 
(...). Czeka świat. Czeka wszelkie stworzenie. 
Adventus. On przyjdzie (...) Niech otworzy się 
ziemia i zrodzi Zbawiciela. Niech spłynie 
zwieńczona gwiazdami Niewiasta, która odku-

pi błąd Ewy. A Słowo 
stanie się ciałem...”. Nie 
pozwólmy, by komercja, 

zabieganie i sprawy drugorzędne zniszczyły w 
nas i wokół nas to, co piękne i Boże. Bóg jest 
tak blisko. Uobecnia się pośród nas bardziej niż 
kiedykolwiek, swoim Słowem dotyka i przeni-
ka nasze serca. Stąd Nehemiasz zachęca: 
”Idźcie, spożywajcie potrawy świąteczne (...) 
albowiem poświęcony jest ten dzień Bogu na-
szemu. A nie bądźcie przygnębieni…” (Ne 
8,10-11). Niech radość i pokój wypełniają na-
sze serca, by mógł w nich na nowo narodzić się 
nasz Pan i Zbawiciel.               (Ks. Jan Kochel) 
____________________________________________________________________________

Dopóki żyjemy w ludzkim Adwencie, wołaj-
my: „Przyjdź, Panie Jezu, który narodziłeś się i 
umarłeś w historycznym czasie, a żyjesz i 
trwasz na wieki... Wypełnij braki mojej słabej 
wiary i serce ulecz, niech się rozpłomieni, bym 
się nie kręcił wśród śmiesznych bagaży, któ-
rych nie zabiorę poza przestrzeń ziemi. Pozwól 
mi stanąć wśród zdobywców nieba, gdzie już 
nie będzie upadku Aniołów”. 

IV NIEDZIELA ADWENTU 
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DATA LOKALIZACJA GODZ. INTENCJE I NABOŻEŃSTWA 

21.12.2019 
Sobota 

Stevenage 
Msza św. niedzielna 

17.00 
+ Łukasz Czubala w 2 rocznicę śmierci  

(kuzyn Wojtek z rodziną) 

22.12.2019 
Niedziela     

Letchworth 13.00 
 IV NIEDZIELA ADWENTU 

Nie ma intencji 

St Albans 16.00 
+ Marek Sokołowski w 8 rocznicę śmierci 

(matka chrzestna z rodziną) 

Hatfield 18.00 Nie ma intencji 

INTENCJE MSZALNE 

  

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 
 

 

Wizyta duszpasterska jest jednym z elementów pełnienia misji apostolskiej. Przyjmując kapłana 

podczas wizyty duszpasterskiej, publicznie wyznajemy naszą wiarę i przynależność do Kościoła 

Katolickiego. Jest to wyraz więzi każdej rodziny będącej Kościołem domowym z Parafią. Wizy-

ta kapłana to ważne przeżycie dla Rodziny. Jest to okazja do spotkania, rozmowy, wzajemnego 

poznania się i wspólnej modlitwy. Na stoliku zostały wyłożone  formularze „kolędowe”. 

Wszystkich, którzy pragną przyjąć kapłana proszę o ich wypełnienie i złożenie w zakrystii. Moż-

na również ów formularz znaleźć na stronie internetowej naszej Parafii. 
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