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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) 

ŚWIĘTO CHRZTU PANA JEZUSA 

Chrzest to nie tylko sakrament. Ma on również wyjątkowy charakter, wyróżniający nas od reszty 
świata tonącego w potopie demoralizacji. Noe, gdy wypuścił z arki gołębia, otrzymał pierwszy 

sygnał zbawienia, wyłonienia się z ulewy pogrążającej świat w śmierci. Gołąb przyniósł mu ga-
łązkę oliwną zwiastującą koniec potopu. Ten starożytny znak wybawienia stał się symbolem 
obecności Ducha Świętego, zstępującego jak gołębica na wychodzącego z wody, z dna, Chrystu-

sa. W Nim wychodzimy z każdego dna! Jezusowe ciało jest bowiem arką i każdy z nas ukryty w 
ciele Chrystusa, w Kościele, pokonuje zalewające świat odmęty grzechu i śmierci. Musisz wie-

rzyć, że nie masz szans na wydobycie się z własnego dna, alkoholu, depresji, rozpaczy, łez, potu, 
nienawiści, pornografii, materializmu, zazdrości, przekleństwa grzechów twoich przodków i ro-

dziców, jeśli nie ukryłeś się w Jezusie, w Jego ciele mistycznie obecnym w tym świecie – w no-
wej arce! Kto bowiem nie utonął w miłości Jezusa, tonie w grzechu, który tylko wydaje się być 
miłością. Porównanie Jezusa do Noego jest odkryciem wielkości misji Jezusa. Noe uratował tylko 

osiem osób, sam zamykając się w swojej skrzyni i odcinając od ulewy zła. Noe zadbał o najbliż-
szych – nie interesowało go, że świat jest zalany potopem grzechów. Jezus wszedł swymi stopami 

na dno Jordanu i zapewne całym ciałem zanurzył się w brudne wody rzeki. Udostępnił swoje cia-
ło wszystkim, którzy tylko zechcą się w Nim schronić. Na nikogo się nie zamknął. Chrzest jest 

otwarty dla każdego. Jezus jest dobrym pasterzem, a Jego ciało stało się nową arką, w której 
wszyscy możemy wydobyć się z niebezpieczeństwa pójścia na dno nieprawości. 

W jednym z wywiadów prasowych brytyjski 

podróżnik, alpinista i przewodnik sztuki prze-

trwania 43–letni Bear Grylls dał takie świadec-

two swojej wiary: „W przeszłości obawiałem 

się o tym mówić, bo bałem się, że mnie wy-

śmieją albo że zostanie to odebrane jako prze-

jaw słabości. Ale teraz już nie lękam się powie-

dzieć, że potrzebuję swej wiary. Ona jest praw-

dziwym kręgosłupem mego życia. Jeśli więc 

ktoś mnie o to zapyta, jestem naprawdę bardzo 

szczęśliwy, że mogę o tym opowiedzieć”. Przy-

znał, że od dzieciństwa miał w sobie naturalną 

wiarę. „Wierzyłem po prostu, że Bóg istnieje i 

że jest dobry”. Poważny przełom w swym 

chrześcijańskim życiu przeżył w wieku 16 lat, 

po śmierci dziadka. „Pamiętam, że modliłem się 

do Boga, aby był ze 

mną. Tam się roz-

poczęła moja wia-

ra”. Zaznaczył, że od tej pory wiara była naj-

mocniejszym zakotwiczeniem w jego życiu i 

najlepszym przewodnikiem w ciemnych chwi-

lach. Dziś wiara jest stałym elementem jego 

codziennego życia. Każdy dzień stara się rozpo-

czynać na kolanach, aby przypomnieć sobie, co 

jest ważne. Zawsze ma też przy sobie małą 

książeczkę, z której czyta codziennie o wierze i 

życiu. Celebrowane dziś Święto Chrztu Pań-

skiego jest zachętą do wspinania się z pomocą 

Ducha Świętego na najwyższe szczyty wiary, aż 

osiągniemy świętość. Podczas chrztu w wodach 

Jordanu dokonało się przejście od chrztu Jana 

Chrzciciela, opartego o symbol wody, do chrztu 

Jezusa w Duchu Świętym i ogniu. Ten sam 

Duch, który zstąpił na Jezusa nad Jordanem, 

jest głównym architektem naszego chrztu, czyli 

pierwszego doświadczenia Bożego miłosierdzia 

w naszym życiu. To dzięki Jego łasce otrzyma-

liśmy „nowe życie w Chrystusie”, wolne od 

grzechu i śmierci. I staliśmy się umiłowanymi 

dziećmi Boga, w których Ojciec niebieski ma 

upodobanie [warto przypomnieć sobie datę 

swojego chrztu i pamiętać o niej każdego roku]. 

To Duch Święty zniszczył w nas grzech pierwo-

rodny. On wyzwolił nas spod władzy ciemności 

grzechu i przeniósł do królestwa światła, czyli 

królestwa miłości, prawdy i pokoju. I to moc 

Ducha umożliwia nam naśladowanie Jezusa, a 

więc upodabnianie się do Niego w życiu co-

dziennym przez miłość i solidarność z bliźnimi. 

Wiara katolicka stała się udziałem naszej Oj-

czyzny w 966 roku. Dzisiejsze Święto jest rów-

nież okazją do wdzięczności Bogu za natchnio-

ną decyzję naszego pierwszego władcy – księ-

cia Mieszka I, która zaowo-

cowała na Wielkanoc 966 

roku przyjęciem chrztu 

przez tworzący się naród i państwo. Każdy z 

nas należy do tej wspólnoty. I od naszego oso-

bistego zaangażowania w wiarę zależy najpierw 

nasze zbawienie, dalej przyszłość wiary w na-

szych rodzinach, społecznościach i w całej Pol-

sce. Dzień chrztu to także najważniejsze wyda-

rzenie w życiu ucznia Chrystusa. Wyraźmy 

więc Bogu dziś szczególną wdzięczność za ten 

dar. I prośmy Jezusa, by dał nam moc Ducha 

Świętego do życia zgodnego z tajemnicą chrztu, 

czyniąc nasze świadectwo wiary wobec świata 

jeszcze mocniejszym i skuteczniejszym. Będzie 

to możliwe, jeśli wsłuchamy się w radę, a jed-

nocześnie wielokrotną zachętę  papieża Fran-

ciszka: „codziennie czytajcie kawałek Ewange-

lii, fragment, aby lepiej poznać Jezusa i w ten 

sposób sprawić, że poznają Go inni. Zawsze 

noście mały egzemplarz Ewangelii przy sobie”. 

                                       (Ks. Leszek Smoliński) 

NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO 

 
 

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.  

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


DATA LOKALIZACJA GODZ. INTENCJE I NABOŻEŃSTWA 

11.01.2020 
Sobota 

Stevenage 
Msza św. niedzielna 

17.00 
Dziękczynno - błagalna w intencji Myles w 8 

rocznicę urodzin (mama) 

12.01.2020 
Niedziela     

Letchworth 13.00 
NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO 
Dziękczynno - błagalna w intencji Sylwii  

Prygoń z okazji urodzin (mąż) 

St Albans 16.00 Nie ma intencji 

Hatfield 18.00 + Hanna Chomentowska w 6 rocznicę śmierci 

14.01.2020 
Wtorek 

Letchworth 18.30 
NIE MA MSZY ŚW. 

 

15.01.2020 
Środa 

Stevenage 18.30 Nie ma intencji 

17.01.2020 
Piątek 

Letchworth 
 

18.15 
NIE MA MSZY ŚW. 

18.01.2020 
Sobota 

Stevenage 
Msza św. niedzielna 

17.00 
Dziękczynno - błagalna w intencji Woiletty i 

Huberta Wagroccy w 25 rocznicę ślubu  
(siostra z mężem) 

19.01.2020 
Niedziela     

Letchworth 13.00 
II NIEDZIELA ZWYKŁA 

+ Edward i Adolf Król oraz ich rodzice  
(Maria Król) 

Hemel Hempstead 16.00 
+ Mariusz Nowacki w kilka dni po śmierci 

(rodzina i przyjaciele) 

Hatfield 18.00 
+ Mieczysław Książek w 4 rocznicę śmierci  

(syn z rodziną) 

21.01.2020 
Wtorek 

Letchworth 18.30 NIE MA MSZY ŚW. 

22.01.2020 
Środa 

Stevenage 18.30 Nie ma intencji 

24.01.2020 
Piątek 

Stevenage 18.30 NIE MA MSZY ŚW. 

25.01.2020 
Sobota 

Stevenage 
Msza św. niedzielna 

17.00 
+ Beata Banaś, która zmarła w Swięta 

(przyjaciele i współpracownicy) 

Letchworth 13.00 
III NIEDZIELA ZWYKŁA 

Nie ma intencji 
26.01.2020 
Niedziela     St Albans 16.00 + Gilian Balance w 1 rocznicę śmierci (Aneta) 

Hatfield 18.00 Nie ma intencji 

INTENCJE MSZALNE 
 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

1. W najbliższych tygodniach w liturgii Kościoła będziemy przeżywać: 12.01 - Niedziela 

Chrztu Pańskiego, święto,  13.01 - św. Hilarego, biskupa i doktora Kościoła, 15.01 - św. Pawła, 

pustelnika, 17.01 - św. Antoniego, opata, wspomnienie, oraz Dzień Judaizmu w Kościele Katolic-

kim, 18.01 - rozpoczyna się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan, 19.01 św. Józefa Sebastiana 

Pelczara, biskupa, wspomnienie, 20.01 - św. Fabiana, papieża i męczennika oraz św. Sebastiana, 

męczennika, 21.01 - św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy, wspomnienie, 22.01 - św. Wincente-

go, diakona i męczennika oraz św. Wincentego Pallottiego, prezbitera, wspomnienie, 24.01 - św. 

Franciszka Salezego, biskupa i doktora Kościoła, wspomnienie, 25.01 - Nawrócenie św. Pawła 

Apostoła, święto, 26.01 - św. biskupów Tymoteusza i Tytusa, wspomnienie.  
 

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

tchworth oraz w piątki w Stevenage (wyjątek - 31.01 - ostatni piątek stycznia).  
 

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

nage oraz 19.01, niedziela - Hatfield. 
 

4. 31 stycznia, w piątek o godzinie 19.00 w Stevenage, odbędzie się spotkanie Rady Parafial-

nej. Serdecznie zapraszam wszystkich członków oraz tych, którzy chcieliby wnieść coś pod obra-

dy… 

 

5. 17.01 przeżywać będziemy Dzień Judaizmu w Kościele Katolickim a 18.01 rozpoczyna 

się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. 
 

Pod hasłem „Życzliwi bądźmy” zaczerpniętym z Dziejów Apostolskich (Dz 28,2), od 18 a 25 

stycznia obchodzony będzie na całym świecie – także w Polsce – Tydzień Modlitw o Jedność 

Chrześcijan. Wierni różnych wyznań spotkają się na ekumenicznych nabożeństwach, modli-

twach, konferencjach, koncertach i innych wydarzeniach. Zwyczajem przyjętym w Polsce na 

nabożeństwach ekumenicznych jest gościnna wymiana kaznodziejów. „Chrzest jest czymś, co 

chrześcijan jednoczy, jest wyrazem naszej wspólnej wiary w Chrystusa, w Trójcę Świętą i głów-

ne prawdy wiary oraz wzywa do głoszenia Ewangelii” – podkreślił ks. Pawłowski. - Ekumenizm 

pozostaje ciągle zadaniem, żebyśmy głębiej poznawali wiarę własnego Kościoła oraz wiarę in-

nych Kościołów” – powiedział duchowny. Jego zdaniem niechęć do ekumenizmu wynika z braku 

znajomości wiary własnego Kościoła. 
 

Jakie są dni świąteczne (święta nakazane) w Kościele katolickim? 

Przede wszystkim - niedziela. W tym dniu jest czczona tajemnica paschalna, dlatego na podsta-

wie tradycji apostolskiej powinien być obchodzony w całym Kościele jako najdawniejszy dzień 

świąteczny nakazany. Ponadto należy obchodzić (czyli w tych dniach katolik powinien uczestni-

czyć we Mszy świętej.): 
 

 1. Uroczystość Narodzenia Pana naszego Jezusa Chrystusa (25 grudnia); 

 2. Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi (1 stycznia); 

 3. Uroczystość Objawienia Pańskiego (6 stycznia); 

 4. Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (Boże Ciało - święto ruchome 

  obchodzone w czwartek po uroczystości Najświętszej Trójcy) 

 5. Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (15 sierpnia);, 

 6. Uroczystość Wszystkich Świętych (1 listopada). 
 

Konferencja Episkopatu może, pa uzyskaniu aprobaty Stolicy Apostolskiej, niektóre z dni świą-

tecznych nakazanych znieść lub przenieść na niedzielę. 


