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Z ORĘDZIA PAPIEŻA FRANCISZKA NA WIELKI POST Z 2019 ROKU 
Wielki Post jest sakramentalnym znakiem nawrócenia. Wzywa on chrześcijan do intensywniej-
szego i konkretniejszego wcielania Tajemnicy Paschalnej w życie osobiste, rodzinne i społeczne, 
szczególnie poprzez post, modlitwę i jałmużnę. Pościć, czyli uczyć się zmieniać nasz stosunek do 
innych i do stworzeń: przechodzić od pokusy “pożerania” wszystkiego, celem zaspokojenia na-
szej chciwości, do umiejętności cierpienia z miłości, która może wypełnić pustkę naszego serca. 
Modlić się, aby umieć wyrzec się bałwochwalstwa i samowystarczalności naszego ja i uznać, że 
potrzebujemy Boga i Jego miłosierdzia. Dawać jałmużnę, czyli porzucić nierozsądny styl życia i 
gromadzenie wszystkiego dla siebie w iluzji zabezpieczania przyszłości, która do nas nie należy. I 
w ten sposób na nowo odkryć radość z planu, którym Bóg objął stworzenie i nasze serca, planu 
miłości Boga, naszych braci i całego świata, i w tej miłości odnaleźć prawdziwe szczęście. Dro-
dzy bracia i siostry, “Wielki Post” Syna Bożego polegał na tym, że wyszedł On na pustynię stwo-
rzenia, aby wprowadzić je na nowo do tego ogrodu komunii z Bogiem, który był wcześniej niż 
grzech pierworodny. Niech nasz Wielki Post będzie kroczeniem po tej samej ścieżce, aby zanieść 
nadzieję Chrystusową także stworzeniu, które «zostanie wyzwolone z niewoli zepsucia, by 
uczestniczyć w wolności i chwale dzieci Bożych». Nie pozwólmy, aby ten błogosławiony czas 
upłynął bezowocnie! Prośmy Boga, aby pomógł nam wejść na drogę prawdziwego nawrócenia. 
Porzućmy egoizm i zapatrzenie się w siebie a wpatrujmy się w Paschę Jezusa; zbliżmy się do 
braci i sióstr znajdujących się w trudnej sytuacji, dzieląc się z nimi naszymi duchowymi i mate-
rialnymi dobrami. W ten sposób, przyjmując w konkretach naszego życia zwycięstwo Chrystusa 
nad grzechem i śmiercią, ukierunkujemy Jego przemieniającą moc także na całe stworzenie. 

 
 

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) 

„Jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie”. To znane 

przysłowie stanowi polską wersję przepisu za-

wartego w starożytnym kodeksie Hammurabie-

go: „Oko za oko, ząb za ząb”. Trudno je pogo-

dzić się z nakazem miłości nieprzyjaciół czy 

darowania urazów. To prawda, że czasem zada-

ne zło jest tak wielkie, że nawet jeśli ktoś pró-

buje przebaczyć, to gdy spotyka nieprzyjaciela, 

pojawia się emocjonalne napięcie i rodzi nie-

zdolność do najmniejszej pozytywnej reakcji. 

Czasem nawet reakcje ciała na widok wroga: 

nerwowe tiki, pocenie się rąk i drżenie głosu 

wskazują, jak wielka krzywda została wyrzą-

dzona. To tak, jak z dorosłym mężczyzną, który 

na samo wspomnienie swego ojca wstrzymywał 

oddech. Każdy z nas w jakimś momencie życia 

został zraniony 

przez innych. Nie-

które z tych zranień 

wymagały interwencji medycznej, w postaci 

założenia opatrunku, szwów, gipsu czy nawet 

przeprowadzenia operacji. Często jednak, zra-

nienia te mają charakter duchowy i żaden lekarz 

jest w stanie nic na nie poradzić. Chodzi o ura-

zy, które jak chwast niszczą nasze życie. Co w 

takiej sytuacji? Ktoś stwierdził, że „w świecie 

dźwigającym skutki pierwszego grzechu prze-

baczenie jest szczepionką przeciwko szerzeniu 

się zarazy zła”. Warto sobie uświadomić, że 

brak przebaczenia i darowania sieje spustosze-

nie u każdego, kto żywi w sobie urazę. Stąd 

chętnie darowanie urazów jest wyrazem nie 

tylko dobroci względem innych, ale i względem 

samego siebie. Przebaczać i darować urazy to 

nic innego jak być dla siebie dobrym! Stąd czy-

jaś bezmyślność i ostre słowa typu „nie odpusz-

czę ci aż do grobowej deski” mogą zadać wię-

cej bólu niż choroba czy rana fizyczna. Prze-

moc, brak zrozumienia, wrogość, odejście przy-

jaciela – to tylko niektóre przykłady bolesnych 

sytuacji, a zadane przez nie rany wymagają 

uzdrowienia wewnętrznego. Z pewnością nie da 

się, jak mówią małe dzieci, nie popełniać grze-

chów w ogóle, nie ranić innych. Możliwe jest 

jednak przebaczenie i zasypywanie międzyludz-

kich przepaści. Na tym polega prawdziwa – 

choć trudna – miłość. Jezus kierując do nas 

swoje słowo, pragnie bronić nas przed nami 

samymi. Zauważmy, jeżeli ktoś żywi wobec 

kogoś urazy, to całe jego życie upływa na kom-

binowaniu, jak swojemu przeciwnikowi doło-

żyć, jak go poniżyć wobec innych, by poczuł 

naszą nienawiść; nic innego nie robi, tylko my-

śli o tym problemie. I taka postawa niszczy, Nie 

pozwala twórczo pracować, 

kochać, cieszyć się życiem. 

Jako chrześcijanie mamy 

nie tylko pomnażać dobro, ale także walczyć ze 

złem. Walczyć ze złem to nie wybielać, nie 

usprawiedliwiać zła, nie tłumaczyć: „bo on mu-

siał”, „bo ja musiałem”. Walczyć ze złem to 

domagać się, by skutki złych czynów zostały 

naprawione. Spójrzmy w swoje serce i na swoje 

relacje. A potem znów spójrzmy w swoje serce 

i jeśli są tam urazy czy zranienie, których doko-

nali inni – wybaczmy. Pamiętajmy, że do prze-

baczenia nie można się zmusić, można nato-

miast wiele zrobić żeby przyszło w sposób na-

turalny. Ta postawa jest dla nas zbyt trudna, 

dlatego szukamy umocnienia w Eucharystii, u 

przebaczającego Jezusa. Trening czyni mistrza. 

A więc warto próbować! On wciąż nas wzywa: 

„Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest 

Ojciec wasz niebieski”. 

                                       (Ks. Leszek Smoliński) 

VII 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 

22.02.2020 
Sobota 

Stevenage 
Msza św. niedzielna 

17.00 + Agata Zajączkowska w kilka dni po śmierci 

23.02.2020 
Niedziela     

Letchworth 13.00 

VII NIEDZIELA ZWYKŁA 
O łaskę zdrowia i Boże błogosławieństwo dla 

syna Natana (rodzice) 

St Albans 16.00 
Dziękczynno - błagalna w intencji Leokadii  
Pogockiej w 90 rocznicę urodzin (rodzina) 

Hatfield 18.00 + Eugeniusz Mastyga w 3 roczn. śmierci (córka) 

25.02.2020 
Wtorek 

Letchworth 18.30 NIE MA MSZY ŚW. 

26.02.2020 
Środa 

Letchworth 18.15 
ŚRODA POPIELCOWA 

Nie ma intencji 

28.02.2020 
Piątek 

Stevenage 18.30 Uwielbienie Osoby Ducha Świętego 

29.02.2020 
Sobota 

Stevenage 
Msza św. niedzielna 

17.00 
+ Henryk Pisulski w 6 miesięcy po śmierci  

(syn z rodziną) 

01.03.2020 
Niedziela     

Letchworth 13.00 
I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 

+ Stanisław Mechelewski (żona, dzieci i wnuki) 

Hemel Hempstead 16.00 Nie ma intencji 

Hatfield 18.00 Nie ma intencji 

03.03.2020 
Wtorek 

Letchworth 18.30 NIE MA MSZY ŚW. 

04.03.2020 
Środa 

Stevenage 18.30 Nie ma intencji 

06.03.2020 
Piątek 

Stevenage 18.30 Nie ma intencji 

07.03.2020 
Sobota 

Stevenage 
Msza św. niedzielna 

17.00 Nie ma intencji 

Letchworth 13.00 
II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 

Dziękczynno - blagalna w intencji Moniku,  
Renaty i Tomasza Wierzbickich z okazji urodzin 

08.03.2020 
Niedziela     St Albans 16.00 

+ Marian Michałowski w 3 miesiące po śmierci 
z prośbą o Boże błog. i wytrwałość w bólu i żalu 

dla jego żony Beaty (Grażyna i Krystyna) 

Hatfield 18.00 
Dziękczynno - błagalna w intencji Jerzego Sopel 

w 50 rocznicę urodzin (żona z córkami) 

INTENCJE MSZALNE 
 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

1. W najbliższych tygodniach w liturgii Kościoła będziemy przeżywać: 26.02 - ŚRODA PO-

PIELCOWA, 28.02 - Zakończenie pontyfikatu Benedykta XVI,  04.03 - św. Kazimierza Królewi-

cza, święto, 07.03 - św. męczennic Perpetuy i Felicyty, wspomnienie,  

 

2. 26.02 - ŚRODA POPIELCOWA - Msza św. z obrzędem posypania naszych głów popio-

łem na znak rozpoczęcia okresu Wielkiego Postu, czyli czasu pokuty, umartwienia, refleksji a 

przede wszystkim nawrócenia, odbędzie się w Letchworth o godzinie 18.15.  
 

3. W związku z remontem kościoła w Letchworth, Msze św. wtorkowe przez sześć tygodni 

od 18.02 zostają odwołane. Spotkania dla kandydatów do Sakramentu Bierzmowania pozostają 

bez zmian - wtorki, Letchworth, godz. 19.00 

 

4. Drogi Krzyżowe w Wielkim Poście: Stevenage - piątki, o godz. 18.30 a po nabożeństwie 

Msza św. Zapraszamy. 
 

5. W każdy piątek przed Mszą św. w Stevenage - wystawienie Najświętszego Sakramentu i 

możliwość osobistej, w ciszy przeżywanej adoracji Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie - 

od godziny 17.45. Zapraszamy, zwłaszcza w okresie Wielkiego Postu. 
 

6. Kurs przedmałżeński - 29 lutego od godz. 9:00 do 13:00 oraz 01 marca od godz. 12:00 

do 15:00 w kościele Matki Bożej Częstochowskiej w Dunstable. Zapisy na pierwszym spotkaniu.  
 

7. W Środę Popielcową, 26.02, spotkanie dla dzieci pierwszokomunijnych zostaje odwołane.  

 

8. W grudniu 2019 roku dobiegła końca trzyletnia kadencja Rady Parafialnej. Całemu zarzą-

dowi oraz członkom składam serdeczne podziękowania za poświęcony czas, włożony trud w 

funkcjonowanie Parafii, za obecność i każde uczynione dobro. Niech Dobry Pan Bóg Wam 

wszystkim błogosławi. 31 stycznia została wybrana i powołana do istnienia na koleje trzy lata 

nowa Rada Parafialna w składzie: Prezes - Wojtek Czubala, zastępca Prezesa - Tomasz Stanisz, 

Skarbnik - Natalia Stanisz, Sekretarz - Agnieszka Blak, Referent Gift Aid - Andrzej Klimczak 

oraz członkowie Rady: Marzena Klimczak, Julian Jaworski, Marcin Prygoń, Robert Kuliga, To-

masz Kwiatkowski, Tomasz Dzierzgowski, Michał Prygoń, Anna i Krzysztof Świejkowscy. Ser-

decznie dziękuję wszystkim Wam za podjęcie się tego odpowiedzialnego zadania i życzymy dużo 

siły, pomysłów oraz Bożego wsparcia w realizacji nowych wyzwań. 
 

9. W Środę Popielcową - zgodnie z kanonami 1251-1252 Kodeksu Prawa 

Kanonicznego - obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych i post ści-

sły (trzy posiłki w ciągu dnia, w tym tylko jeden do syta). Prawem 

o wstrzemięźliwości są związani wszyscy powyżej 14. roku życia, a prawem 

o poście - osoby pełnoletnie do rozpoczęcia 60. roku życia. Prawo kanoniczne nie 

nakłada na wiernych natomiast obowiązku uczestniczenia w tym dniu 

w Eucharystii (chociaż jest to powszechną praktyką, z której nie powinno się re-

zygnować bez ważnej przyczyny). Środa Popielcowa to dzień, który rozpoczyna w Kościele 

katolickim okres Wielkiego Postu czyli czterdziestodniowej pokuty. Ta uroczystość ma pobudzić 

katolików do podjęcia zdecydowanej drogi osobistej odnowy i nawrócenia. Tradycyjnemu obrzę-

dowi posypania głów popiołem towarzyszą słowa: "Pamiętaj, że jesteś prochem i w proch się 

obrócisz" albo "Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię". Całe nasze życie, a tego uczy nas 

Wielki Post, jest próbą powrotu do Boga przez przemianę naszych serc, myśli, relacji i życia. 

Zaczynamy - 26.02.2020, godz. 18.15, kościół w Letchworth. 

10. W  II Niedzielę Wielkiego Postu, 08.03.2020 - dodatkowa kolekta. Łączymy się z Kościo-

łem w Polsce, by nie tylko wesprzeć Dzieło Ewangelizacji, ale w szczególny sposób przyjść z 

pomocą wszystkim naszym Rodakom - kapłanom, siostrom i braciom zakonnym oraz świeckim, 

pracującym w krajach misyjnych. 

http://www.deon.pl/religia/duchowosc-i-wiara/zycie-i-wiara/art,391,sroda-popielcowa-poczatek-wielkiego-postu.html
http://www.wielki-post.deon.pl/

