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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) 

 

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.  

Jeden z jezuickich poetów napisał: „Nie dać 
ograniczyć, nawet przez to, co największe, za-
wierać się jednak nawet w tym, co najmniejsze 
- boska to rzecz”. Bóg Wszechmocny Stwórca 
nie zacieśnił się w sobie, w tym, co największe, 
w swojej boskości, święto-
ści, niedostępności, ale za-
warł się, objawił w tym, co 
najmniejsze, a zarazem najpiękniejsze na ziemi 
– w dziecku, w Betlejem, a później w znaku 
chleba – w Eucharystii. Kontemplujemy dziś, 
żłóbek, szopkę. Zwykle jednak zatrzymujemy 
się na jednym wymiarze – radości, pokoju, na-
dziei, piękna, czystości, niewinności. Ale jest 
jeszcze druga strona tej tajemnicy. Mniej rado-
sna. Narodzenie Jezusa to także odrzucenie, 
niezrozumienie, ubóstwo, pokora, osamotnie-

nie, cierpienie. A więc krzyż. W Betlejem Jezus 
doświadcza również „ciemnej strony” ludzkiej 
natury – przychodzi „do swojej własności” i 
zostaje odrzucony. Aby naprawdę doświadczyć 
Boga potrzeba pokory. Pokorną Służebnicą 

Pańską była Maryja. Maryja 
była cała dla Jezusa i żyła w 
Jego cieniu. Równie pokor-

nym człowiekiem był św. Józef. Jest on czło-
wiekiem dogłębnie milczącym i wsłuchanym w 
Boga. Ludźmi prostoty i pokory byli pasterze 
zginający spontanicznie kolana przed dzieckiem 
leżącym w żłobie. Ale pokorni byli również 
mędrcy. Kontemplujmy dziś Jezusa w żłobie. 
Adorujmy Go jak pasterze z radością i uwiel-
bieniem, albo jak Maryja na klęczkach, w poko-
rze, milczeniu i modlitwie.   (Stanisław Biel SJ) 

NARODZENIE PAŃSKIE 

MODLITWY DO DZIECIĄTKA JEZUS 
1. O Dziecię Jezus, uciekam się do Ciebie i błagam Cię przez wstawiennictwo Twej Świętej 
Matki, wspieraj mnie w tej potrzebie, którą Ci dziś przedstawiam (…), gdyż wierzę mocno, że 
jako Bóg możesz wszystko uczynić. Oczekuję z ufnością otrzymania  Twej świętej łaski, kocham 
Cię z całego mego serca i ze wszystkich sił mojej duszy. Żałuję szczerze, żem Cię obraził grze-
chami i proszę o łaskę, abym już ich więcej nie popełniał. Postanawiam przeto nigdy już Ciebie 
nie obrażać i raczej wszystko wycierpieć, aniżeli w czymkolwiek Tobie się nie podobać! Pragnę 
odtąd wiernie Ci służyć. Dla miłości Twej, o Boże Dziecię, będę kochał bliźniego swego jak sie-
bie samego. O, Dziecię Wszechmocne, o Jezu, błagam cię jeszcze raz, wesprzyj mnie w tej po-
trzebie.  Daj mi łaskę posiadania Ciebie w wieczności z Maryją i Józefem świętym, abym mógł 
Ciebie chwalić wraz z Aniołami całego niebieskiego dworu. Amen. 
 

2. O Jezu, moja miłości i Dobro najwyższe, Zbawicielu i Boże mój, cześć Ci oddaję i błogo-
sławię Cię za tę szczęśliwą chwilę, w której raczyłeś stać się człowiekiem. Wychwalam ową 
świętą noc, w którą na ten świat przyszedłeś i raczyłeś się narodzić jako uboga Dziecina. Dzięki 
Ci składam, o Najsłodszy Odkupicielu, za tyle dowodów miłości Twojej, błagam Cię przez owe 
pierwsze boleści, które dla mnie poniosłeś, przez te pierwsze łzy, które dla mnie w stajence wyla-
łeś, przebacz mi wszystkie grzechy moje, daj mi łaskę, abym je mógł przez całe życie opłakiwać i 
nimi się brzydzić, tak jak ich teraz nienawidzę i nimi się brzydzę. Amen. 

 

 

Narodziłem się nagi – mówi Bóg – abyś potrafił wyrzekać się samego siebie. 

Narodziłem się ubogi, abyś mógł uznać mnie za jedyne bogactwo. 

Narodziłem się w stajni, abyś nauczył się uświęcać każde miejsce. 

Narodziłem się bezsilny, abyś ty nigdy mnie się nie lękał. 

Narodziłem się w miłości, abyś ty nigdy nie zwątpił w moją miłość. 

Narodziłem się w nocy, abyś ty uwierzył,  

iż mogę rozjaśnić każdą rzeczywistość spowitą ciemnością. 

Narodziłem się w ludzkiej postaci – mówi Bóg – abyś ty nigdy nie wstydził się być sobą. 

Narodziłem się jako człowiek, abyś ty mógł stać się „synem Bożym”. 

Narodziłem się prześladowany od początku, abyś ty nauczył się przyjmować wszelkie trudności. 

Narodziłem się w prostocie, abyś ty nie był wewnętrznie zagmatwany.  

Narodziłem się w twoim ludzkim życiu – mówi Bóg,   

aby wszystkich ludzi zaprowadzić do domu Ojca. (Lambert Noben) 
 

Skoro Pan przyszedł, chciejmy Go zaprosić pod dach codzienności. 

Znajdziemy Go podążając za gwiazdą Jego Słowa, Eucharystii i 

Ducha Świętego. W darze oddajmy Mu swoje dziś, aby dosięgło 

wieczności. Zegnijmy kolana, aby uwielbić naszego Pana.  
 

 

BŁOGOSŁAWIONYCH ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA 
 

I SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO, 2020 ROKU. 

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


DATA LOKALIZACJA GODZ. INTENCJE I NABOŻEŃSTWA 

24.12.2019 
Wtorek 

  

Hatfield 19.15 

WIGILIA NARODZENIA PAŃSKIEGO 
PASTERKA 

+ Halina Radzimirska w 11 rocznicę śmierci 
(syn Łukasz z rodziną) 

Letchworth 21.00 PASTERKA - W intencji Parafii 

25.12.2019 
Środa   

Letchworth 13.00 
NARODZENIE PAŃSKIE UROCZYSTOŚĆ 

O łaskę zdrowia i Boże błog. dla Franciszka 

St Albans 16.00 
O dary Ducha Świętego i szczęśliwe  

rozwiązanie dla oczekującej dziecka Magdy 
(Magda i Jacek) 

Hatfield 18.00 W intencji Parafii i wszystkich Parafian 

26.12.2018 
Czwartek  

Stevenage 13.00 

DRUGI DZIEŃ ŚWIĄT 
Św. Szczepana, pierwszego męczennika 

Dziękczynna za miniony rok z prośbą o Boże 
błog. na nowy 2020 rok (Ela i Tadeusz) 

Hemel Hempstead 16.00 Nie ma intencji 

27.12.2019 
Piątek 

Stevenage 18.30 
Św. Jana Ewangelisty - Święto 

Uwielbienie Ducha Świętego 

28.12.2019 
Sobota 

Stevenage 
Msza św. niedzielna 

17.00 Nie ma intencji 

29.12.2019 
Niedziela 

Letchworth 13.00 
ŚWIĘTO ŚWIĘTEJ RODZINY 

Nie ma intencji 

Hatfield 18.00 
+ Marian Michałowski w miesiąc po śmierci,  

56 lat (żona) 

Letchworth 15.00 
ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI 

Nie ma intencji 01.01.2020 
Środa  

Hatfield 18.00 
Dziękczynno - błagalna w intencji Roberta  

Kuligi w rocznicę urodzin ( żona z dziećmi) 

03.01.2020 
Piątek 

Stevenage 18.30 
Pierwszy piątek miesiąca 

Dziękczynno - błagalna w intencji syna Oliviera, 
żony Anny, ojca Kazimierza z okazji urodzin 

04.01.2020 
Sobota 

Stevenage 
Msza św. niedzielna 

17.00 
Dziękczynna z prośbą o łaskę zdrowia dla  

Mieczysława Łakoty z okazji imienin  
(Tadeusz i Elżbieta) 

05.01.2020 
Niedziela  

Letchworth 13.00 
OBJAWIENIE PAŃSKIE - UROCZYSTOŚĆ 

Nie ma intencji 

Hemel Hempstead 16.00 Nie ma intencji 

Hatfield 18.00 
+ Stanisław Stoczek w 15 rocznicę śmierci 

(córka Aneta) 

INTENCJE MSZALNE 
 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

1. W najbliższych tygodniach w liturgii Kościoła będziemy przeżywać: 25.12 - Narodzenie 

Pańskie, Uroczystość, 26.12 - św. Szczepana, pierwszego męczennika, święto, 27.12 - św. Jana 

Apostoła i Ewangelisty, święto, 28.12 - św. Młodzianków, męczenników, święto, 29.12 - Św. 

Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa, święto, 31.12 - św. Sylwestra I, papieża, 01.01 - Św. Bożej Ro-

dzicielki Maryi, uroczystość (obowiązkowa), 02.01 - Św. Bazylego Wielkiego i Grzegorza z Na-

zjanzu, biskupów i doktorów Kościoła, 03.01 - Najświęrszego Imienia Jezus, 04.01 - św. Anieli z 

Foligno, 05. 01 - Objawienie Pańskie, uroczystość.  

 

2. 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 Para-

fią. Wizyta kapłana to ważne przeżycie dla Rodziny. Jest to okazja do spotkania, rozmowy, wza-

jemnego 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. 
 

3. Od Nowego Roku, przez cały miesiąc styczeń nie będzie Mszy św. we wtoki w Le-

tchworth oraz w piątki w Stevenage (wyjątek - 03.01 - pierwszy piątek miesiąca oraz 31.01 - 

ostatni piątek stycznia). Nie będzie też Mszy św. w środę, 08.01 w Stevenage. 
 

4. 04 stycznia przypada I piątek miesiąca. Wystawienie Najświętszego Sakramentu, okazja 

do osobistej adoracji oraz do spowiedzi św. w Stevenage od godziny 17.45 a Msza św. o g. 18.30.  
 

5. Wracamy do katechez przygotowujących dzieci do I Komunii św. - 15.01, środa - Steve-

nage oraz 19.01, niedziela - Hatfield. 
 

 

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 
 
 

Wszystkim Wam Drodzy Przyjaciele pragnę życzyć, aby światło Bożego Narodzenia 
opromieniało Waszą codzienność. Niech Nowonarodzone Boże Dziecię obdarzy Was 

mocą i męstwem. Niech Wasze domy i Rodziny przeniknie pokój i jedność. Niech pro-
wadzi Was już nie gwiazda, ale Słowo Pana, które zamieszkało między nami i w nas. 

Niech nigdy nie gaśnie w Waszych sercach radość i nadzieja. Ks. Cezary 
 


