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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) 

ŻYCIE KONSEKROWANE W KOŚCIELE I DLA KOŚCIOŁA  
 

Święty Jan Paweł II ustanowił święto Ofiarowania Pańskiego Światowym Dniem Życia Konse-
krowanego. To właśnie osoby konsekrowane: kapłani, siostry i bracia zakonni, dziewice, wdowy i 

pustelnicy przychodzą dziś do świątyni na wzór Maryi i Józefa, by ponowić swoje ofiarowanie 
Bogu i przypomnieć sobie i wspólnocie Kościoła, że w tajemnicy konsekracji Bogu stają się 

„żywym znakiem dóbr przyszłego zmartwychwstania” (VC 111). Dziś, gdy dziękujemy Bogu za 
dar życia konsekrowanego pragniemy podkreślić trzy bardzo ważne jego elementy, które są dla 
nas drogowskazem na drodze wiary: miłość, wierność i jedność. (...) Życie osób konsekrowanych 

jest „integralną częścią życia Kościoła, stanowi bowiem dla niego cenny bodziec do coraz więk-
szej wierności Ewangelii” (VC 3). Fundamentem postawy wierności jest osobowa więź z Bogiem, 

która rodzi wierność wobec drugiego człowieka i własnego powołania. W dzisiejszym świecie 
przeżywamy ogromny kryzys wierności. Doświadczamy trudności w realizacji zobowiązań płyną-

cych z sakramentu małżeństwa, kapłaństwa, czy ślubowanych rad ewangelicznych. Osoby konse-
krowane od samego początku przyjmują za styl swojego życia naśladowanie wiernej miłości 

Chrystusa. Wierność wobec Jego słowa rodzi postawę wierności i służby wobec każdego człowie-
ka, zwłaszcza tego najbardziej opuszczonego i wyrzuconego na margines życia społecznego. (...) 
Dziękując Bogu za dar obecności osób konsekrowanych, prośmy dziś, by Dobry Bóg napełnił ich 

serca głęboką pewnością, że zostały wybrane, aby kochać, wielbić Boga i służyć ludziom. (...) 
Prośmy także w intencji nowych wiernych powołań do życia kapłańskiego i konsekrowanego. 

Mefistofeles, przeciwnik Boga, mówi w 

„Fauście”: „Wszystko, co istnieje, zasługuje, by 

zginęło”. Pierwsze karty Ewangelii ukazują 

Jezusa, który pragnie wszystko, co ginie, ocalić, 

aby istniało na zawsze. Lud, który siedział w 

ciemnościach, nagle ujrzał światło w słowach i 

gestach Chrystusa. Jezus leczył wszystkie cho-

roby i wszelkie ludzkie bolączki. Nie chciał 

czynić tego sam. Powołał rybaków, którzy mieli 

we krwi wydobywanie z dna! A powołując, 

niewykluczone, że wydobył ich z dna bezna-

dziei i bezsensu. Uczniowie byli nieznanymi, 

zwykłymi rybakami, teraz ich imiona nabierają 

niezapomnianego charakteru. Odnalezienie sie-

bie samego jest ukryte w naśladowaniu Boga. 

W chwili gdy zaczynamy czynić to, do czego 

On nas zaprasza i 

powołuje, nasze 

istnienie przestaje 

być banalne i puste, a staje się pełne sensu. Naj-

głębszą satysfakcję zawsze czerpałem tylko z 

takich czynów, które zmierzały ku celom wy-

znaczonym przez Jego słowo. By to wszystko 

mogło się stać, żeby każdy z nas mógł odzyskać 

poczucie wartości, sensu i satysfakcję z istnie-

nia, Syn Boga musiał się pozbawić oznak chwa-

ły. Możemy się wzbogacić tylko tym, czego On 

się wyrzekł. Jak mówił Paweł, Jezus wybrał to, 

co jest głupie w oczach świata. Poprzez wciele-

nie ogołocił się nie ze swej Boskości, ale z peł-

nych majestatu i chwały atrybutów. W Liście 

do Filipian Paweł pisze o Synu Bożym, który, 

choć istniał w postaci Bożej, ogołocił samego 

siebie i zrezygnował z Boskiego majestatu. 

Owo ogołocenie udzieliło nam wszystkim pełni 

i chwały, bogactwa łaski i mądrości. Biblia jest 

kroniką przegranych ludzi, po których stronie 

staje zawsze Bóg i ich klęski przeobraża w 

zwycięstwa. Bóg staje po stronie wyśmiewane-

go Izaaka, mniej kochanego i pominiętego 

przez ojca Jaku-ba, a także po stronie sprzeda-

nego przez braci Józefa. Towarzyszy zbiegłym 

niewolnikom z Egiptu i reszcie Izraela, która 

powraca z Babilonu, by odbudować ruiny Jero-

zolimy. Umiłował sobie słabość, by doskonalić 

ją w moc, i stawia zawsze na tych, z którymi 

nikt się nie liczy. Bóg staje po stronie przegra-

nej. Takiego Jezusa znamy z Ewangelii. To 

znamienne, że Syn Boży stał się Żydem – wy-

brał narodowość najbardziej wzgardzoną – a nie 

Egipcjaninem czy Babilończykiem. Stał się 

Żydem odrzuconym także przez Żydów. Wy-

biera rybaków, a nie uczonych w Piśmie, szuka 

zagubionych i chorych, nie towarzyszy wybrań-

com losu i magnatom. Ad-

hortacja „Verbum Domini” 

wskazuje jako najbardziej 

uprzywilejowanych słuchaczy słowa Bożego 

migrantów, cierpiących, młodzież i ubogich. Ci 

wszyscy są arystokracją w oczach Jezusa i Ko-

ścioła! W dzisiejszej Ewangelii dotknęła mnie 

informacja o zamieszkaniu Jezusa na prowincji. 

Nie wybrał sobie ani Rzymu, ani Jerozolimy, 

tylko miasteczko z pogranicza. Znamy granice 

lęku, bólu, zwątpienia, rozpaczy, wytrzymało-

ści. A On tam gdzieś na nas czeka, by pochwy-

cić i zachwycić swoją miłością. 

                                  (O. Augustyn Pelanowski) 

______________________________________ 
 

Kościół to cierpliwa wytrwałość, w której jedni 

wyciągają drugich wyżej od siebie. Wielu ludzi 

po osiągnięciu szczytów kariery wciąga za sobą 

drabinę. Chrystus pokazuje nam zupełnie coś 

innego. Nie tylko innych wyciągaj z dna, ale 

stawiaj ich na najwyższym piętrze nieba. 

III NIEDZIELA ZWYKŁA 

 
 

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 

25.01.2020 
Sobota 

Stevenage 
Msza św. niedzielna 

17.00 
+ Beata Banaś, która zmarła w Święta 

(przyjaciele i współpracownicy) 

26.01.2020 
Niedziela     

Letchworth 13.00 

III NIEDZIELA ZWYKŁA 
W intencji Marii i Ryszarda z prośbą o łaskę 

nawrócenia oraz rozeznania  
(rodzina Wierzbickich) 

St Albans 16.00 + Gilian Balance w 1 rocznicę śmierci (Aneta) 

Hatfield 18.00 
+ Lidia Wojtysiak w 1 rocznicę śmierci  

(syn z rodziną) 

28.01.2020 
Wtorek 

Letchworth 18.30 NIE MA MSZY ŚW. 

29.01.2020 
Środa 

Stevenage 18.30 Nie ma intencji 

31.01.2020 
Piątek 

Letchworth 
 

18.15 
Uwielbienie Osoby Ducha Świętego 

01.02.2020 
Sobota 

Stevenage 
Msza św. niedzielna 

17.00 + Zygmunt Kostrzewa (syn z rodziną) 

02.02.2020 
Niedziela     

Letchworth 13.00 
OFIAROWANIE PAŃSKIE - ŚWIĘTO 
Dziękczynno - błagalna w intencji Agaty  

Hermanowicz w 1 rocznicę urodzin (rodzice) 

Hemel Hempstead 16.00 + Wiesław i Maria Ślusarczyk (syn z rodziną) 

Hatfield 18.00 Nie ma intencji 

04.02.2020 
Wtorek 

Letchworth 18.30 NIE MA MSZY ŚW. 

05.02.2020 
Środa 

Stevenage 18.30 Nie ma intencji 

07.02.2020 
Piątek 

Stevenage 18.30 Nie ma intencji 

08.02.2020 
Sobota 

Stevenage 
Msza św. niedzielna 

17.00 
+ Grzegorz Stempiński w 3 rocznicę śmierci 

(Sandra Paszkiet z rodziną) 

Letchworth 13.00 
V NIEDZIELA ZWYKŁA 

+ Brat Stanisław (rodzina Wierzbickich) 

09.02.2020 
Niedziela     St Albans 16.00 Nie ma intencji 

Hatfield 18.00 Nie ma intencji 

INTENCJE MSZALNE 
 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

1. W najbliższych tygodniach w liturgii Kościoła będziemy przeżywać: 27.01 - bł. Jerzego 

Matulewicza, biskupa, wspomnienie, 28.01 - św. Tomasza z Akwinu, prezbitera i doktora Ko-

ścioła, 31.01 - św. Jana Bosko, prezbitera, wspomnienie, 02.02 - Ofiarowanie Pańskie, święto, 

Dzień Życia konsekrowanego, 03.02 - św. Błażeja, biskupa i męczennika, 05.02 - św. Agaty, 

dziewicy i męczennicy, 06.02 - św. męczenników Pawła Miki i Towarzyszy. 
 

2. Mszy św. we wtoki w Letchworth nie będzie 28.01 oraz 04.02.  

 

3. Katechezy przygotowujące dzieci do I Komunii św. odbywają się w środy w Stevenage o 

godz.19.00 oraz w niedziele w Hatfield o godz. 19.00 
 

4. 31.01, w piątek o godzinie 19.00 w Stevenage, odbędzie się spotkanie Rady Parafialnej. 

Serdecznie zapraszam wszystkich członków oraz tych, którzy chcieliby wnieść coś pod obrady… 

 

5. Katechezy dla kandydatów do Sakramentu Bierzmowania wznawiamy 11 lutego. 
 

6. 7 lutego przypada pierwszy piątek miesiąca. Msza św. w Stevenage o godz 18.30 a okazja 

do spowiedzi św. od godziny 17.45. Od godziny 17.45 do Mszy św. wystawienie Najświętszego 

Sakramentu i możliwość adoracji w ciszy Pana Jezusa.  
 

OFIAROWANIE PAŃSKIE 
 

Tradycyjnie 2. dzień lutego nazywa się dniem Matki Bożej Gromnicznej. W ten sposób uwypukla 
się fakt przyniesienia przez Maryję małego Jezusa do świątyni. Obchodom towarzyszyła procesja 

ze świecami. W czasie Ofiarowania starzec Symeon wziął na swoje ręce Pana Jezusa i wypowie-
dział prorocze słowa: „Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, Izraela” (Łk 2, 32). Od 
X wieku upowszechnił się obrzęd poświęcania świec, których płomień symbolizuje Jezusa - 

Światłość świata, Chrystusa, który uciszał burze, był, jest i na zawsze pozostanie Panem wszyst-
kich praw natury. W Polsce święto Ofiarowania Pana Jezusa nabrało charakteru wybitnie maryj-

nego. Polacy widzą w Maryi Tę, która sprowadziła na ziemię niebiańskie Światło i która nas tym 
Światłem broni i osłania od wszelkiego zła. Dlatego często brano do ręki gromnice, zwłaszcza w 

niebezpieczeństwach wielkich klęsk i grożącej śmierci. Dawniej wielkim wrogiem domów w 
Polsce były burze, a zwłaszcza pioruny, które zapalały i niszczyły głównie drewniane domostwa. 

Właśnie od nich miała strzec domy świeca poświęcona w święto Ofiarowania Chrystusa. Zwykle 
była ona pięknie przystrajana i malowana. W czasie burzy zapalano ją i stawiano w oknach, by 
prosić Maryję o ochronę. Gromnicę wręczano również konającym, aby ochronić ich przed napa-

ścią złych duchów. Ze świętem Matki Bożej Gromnicznej kończy się w Polsce okres śpiewania 
kolęd, trzymania żłóbków i choinek - kończy się tradycyjny okres Bożego Narodzenia (okres 

liturgiczny zakończył się świętem Chrztu Pańskiego). Dzisiejsze święto zamyka więc cykl uro-
czystości związanych z objawieniem się światu Słowa Wcielonego. Liturgia po raz ostatni w tym 

roku ukazuje nam Chrystusa - Dziecię. Od 1997 r. 2 lutego Kościół powszechny obchodzi ustano-
wiony przez Jana Pawła II Dzień Życia Konsekrowanego, poświęcony modlitwie za osoby, które 
oddały swoje życie na służbę Bogu i ludziom w niezliczonych zakonach, zgromadzeniach i insty-

tutach świeckich. Papież ustanowił Światowy Dzień Życia Konsekrowanego, stwarzając okazję 
do głębszej refleksji całego Kościoła nad darem życia poświęconego Bogu. Matka Najświętsza 

ofiaruje Panu Bogu największy Dar, jaki otrzymała - Syna, Jezusa Chrystusa, a tym samym skła-
da w ofierze siebie. Podobną ofiarę, z siebie samych z miłości do Chrystusa, składają osoby kon-

sekrowane. Podkreślił to Jan Paweł II, mówiąc: „Ofiarowanie Jezusa staje się wymowną ikoną 
całkowitego oddania własnego życia dla tych, którzy powołani są, aby odtworzyć w Kościele i w 

świecie, poprzez rady ewangeliczne, «charakterystyczne przymioty Jezusa, dziewictwo, ubóstwo 
i posłuszeństwo»”. 


