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Z ORĘDZIA PAPIEŻA FRANCISZKA NA WIELKI POST Z 2020 ROKU 
Warto rozważyć dogłębniej Tajemnicę Paschalną, dzięki której została nam udzielona łaska Boża. 
Doświadczenie miłosierdzia jest bowiem możliwe tylko w kontakcie „twarzą w twarz” z ukrzyżo-

wanym i zmartwychwstałym Panem, który „umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie” (Ga 
2, 20). Chodzi o dialog serca z sercem, przyjaciela z przyjacielem. Właśnie dlatego w okresie 

Wielkiego Postu tak ważna jest modlitwa. Jest ona nie tyle obowiązkiem, ile wyraża potrzebę 
odpowiadania na miłość Boga, która nas zawsze uprzedza i wspiera. Chrześcijanin modli się bo-

wiem mając świadomość, że jest miłowany pomimo swej niegodności. Modlitwa może przybierać 
różne formy, ale w oczach Boga tak naprawdę liczy się to, że drąży nasze wnętrze doprowadzając 
do rozkruszenia zatwardziałości naszego serca, aby je coraz bardziej nawracać ku Niemu i ku 

Jego woli. Zatem w tym szczególnie sprzyjającym okresie pozwólmy się wyprowadzić na pusty-
nię, jak Izrael (por. Oz 2,16), abyśmy mogli w końcu posłuchać głosu naszego Oblubieńca, po-

zwalając mu rozbrzmiewać w nas z większą głębią i otwartością. Im bardziej damy się zaangażo-
wać Jego Słowu, tym bardziej uda się nam doświadczyć Jego bezinteresownego miłosierdzia 

wzglądem nas. Nie pozwólmy zatem, aby ten czas łaski przeminął daremnie, w zarozumiałym 
złudzeniu, że to my jesteśmy panami czasów i sposobów naszego nawrócenia ku Niemu. W nad-
chodzącym Wielkim Poście przyzywam wstawiennictwa Najświętszej Maryi Panny abyśmy przy-

jęli wezwanie do pojednania się z Bogiem, utkwili nasze spojrzenie serca na Tajemnicy Paschal-
nej i nawrócili się na otwarty i szczery dialog z Bogiem. W ten sposób będziemy mogli stać się 

tym, o czym Chrystus mówi w doniesieniu do swoich uczniów: solą ziemi i światłem świata.  
 
 

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) 

Drugi temat postu to PO- WOŁANIE. Jest ono 

oznaką zbawienia. Zwykle to słowo kojarzymy 

jedynie z powołaniem do stanu duchownego. 

To oczywisty błąd. Jesteśmy wszyscy powołani 

do zbawienia, ale to powołanie przybiera różne 

formy: samotności, małżeństwa, kapłaństwa, 

czy wreszcie stanu życia konsekrowanego. Po-

wołanie to cichy krzyk Boga do oddalonego 

człowieka. Bóg wzywa nas nie dzięki naszym 

czynom, ale z darmowej łaski – łaski, na którą 

nikt nie zasługuje, ale ją otrzymuje. Ów krzyk 

jest cichszy niż szept matki nad czołem uśpio-

nego dziecka. Jest jednak głośniejszy niż grom, 

uderzający tuż obok nas z burzowych obłoków! 

Początek powołania jest zawsze taki sam jak u 

Abrama: wyjdź z Ur, wyjdź z ziemi rodzinnej, z 

domu swego ojca. Chodzi 

o wyjście z ziemskich 

pożądań, o wydobycie się 

spod warstwy zabrudzenia 

ziemią, brudem, błotem, które stały się bliższe 

niż rodzina. Wreszcie z domu ojca – z ojcostwa 

naturalnego do odkrycia ojcostwa nadprzyro-

dzonego. Nie bez powodu dodano, że miasto, z 

którego rozpoczęło się powołanie Abrama, na-

zywało się Ur, czyli „piec”– symbol piekielnej 

atmosfery, która przybiera pozory „domowego 

ciepełka”. Do zła przyzwyczajamy się bowiem 

jak do komfortu, bez instrukcji i przymusu. 

Drugi krok to trudy i przeciwności – walka o 

wytrwałość w przylgnięciu do Słowa Jezusowe-

go i Jego sakramentalnych dłoni. Jedynie Jezus 

wyprowadza nas na górę, na Tabor przemiany. 

Tam możemy odczuć tak wielkie dobro, że sam 

Piotr zawołał: „dobrze, że tu jesteśmy”. Najle-

piej jest nam z Bogiem, z Jezusem, w obłokach 

świetlanych, w chmurach szczęścia, które ota-

czają jedynie tych, co to wyrzekli się dołującej 

rozpusty ziemi. Trzy kroki powołania – wyj-

ście, wytrwanie, przemiana – to temat do medy-

tacji, która nie powinna być dla Ciebie jedynie 

czymś w rodzaju reportażu biblijnego, lecz za-

niepokojeniem sumienia, podrażnieniem umy-

słu do wglądu w siebie i w swą historię: Czy 

masz już za sobą wyjście? Czy trwasz przy Bo-

gu mimo trudów i przeciwności? Czy pragniesz 

tylko przemienić twe wyobrażenia o szczęściu? 

Piotr bez nutki udawania wyrzekł słowa zado-

wolenia z przebywania z Jezusem: „dobrze, że 

tu jesteśmy”. To nie był okrzyk turysty, który 

podziwia piękne widoki. To zdefiniowanie 

szczęścia – odwiecznego celu nie tylko filozo-

fów. To odnalezienie szczęścia i odnalezienie 

przez szczęście! Człowiek może być szczęśliwy 

tylko z Bogiem, ale i Bóg 

potwierdził, że bycie z czło-

wiekiem, dzięki człowie-

czeństwu Syna Bożego, jest 

dla Boga szczęściem: „To jest mój Syn umiło-

wany, w którym mam upodobanie”. Okazuje 

się, że nie tylko Bóg jest niebem dla człowieka, 

ale i człowiek może być niebem dla Boga. 

                                 (Ks. Augustyn Pelanowski) 

_____________________________________________________________________________ 

To ten Charan porzucił Abram, bo – jak potem 

o całym jego losie, łącznie z bezdzietnością, 

napisze św. Paweł Apostoł – „wbrew nadziei 

uwierzył nadziei”. Uwierzyć w postawie Abra-

ma znaczy nie tylko przyjąć umysłem, uporząd-

kować argumenty za i przeciw, a potem tylko 

głosić. Uwierzyć to znaczy położyć całego sie-

bie dla sprawy, do której jest się przekonanym. 

Dopiero czas miał pokazać, że miał rację. Bóg 

spełnił wszystkie swe obietnice. Ale u początku 

drogi powołania wszystko było niejasne i mgli-

ste, dramatyczne i nieznane, również kraj, do 

którego miał iść, nie znając nawet jego nazwy. 

II NIEDZIELA  

WIELKIEGO POSTU 

 
 

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 

07.03.2020 
Sobota 

Stevenage 
Msza św. niedzielna 

17.00 Nie ma intencji 

08.03.2020 
Niedziela     

Letchworth 13.00 

II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 
Dziękczynno - blagalna w intencji Moniki,  

Renaty i Tomasza Wierzbickich z okazji urodzin 

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) 

10.03.2020 
Wtorek 

Letchworth 18.30 NIE MA MSZY ŚW. 

11.03.2020 
Środa 

Stevenage 18.30 Nie ma intencji 

13.03.2020 
Piątek 

Stevenage 18.30 
+ Andrzej i Marian Matuszewscy oraz Jan  

Kamiński (rodzina) 

14.03.2020 
Sobota 

Stevenage 
Msza św. niedzielna 

17.00 Nie ma intencji 

15.03.2020 
Niedziela     

Letchworth 13.00 
III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 

+ Józef, Andrzej, Wojciech, Stefania oraz zmarli 
z rodziny Purzyńskich (M. Mechelewska) 

Hemel Hempstead 16.00 Za dusze w czyśćcu cierpiące 

Hatfield 18.00 + Alina Kamińska (córka z rodziną) 

17.03.2020 
Wtorek 

Letchworth 18.30 NIE MA MSZY ŚW. 

18.03.2020 
Środa 

Stevenage 18.30 + Agata Zajączkowska w miesiąc po śmierci 

20.03.2020 
Piątek 

Stevenage 18.30 Nie ma intencji 

21.03.2020 
Sobota 

Stevenage 
Msza św. niedzielna 

17.00 Nie ma intencji 

Letchworth 13.00 
IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 

+ Barbara Pietrzak (Klub Seniorów) 

22.03.2020 
Niedziela     St Albans 16.00 O łaskę zdrowia i szczęśliwą operację dla Jasia  

Hatfield 18.00 + Barbara i Józef Banaś (rodzina) 

INTENCJE MSZALNE 
 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

1. W najbliższych tygodniach w liturgii Kościoła będziemy przeżywać: 07.03 - św. męczen-
nic Perpetuy i Felicity, wspomnienie,  08.03 - św. Jana Bożego, zakonnika oraz Dzień Kobiet,  

09.03 - św. Franciszki Rzymianki, zakonnicy, 13.03 - Rocznica wyboru papieża Franciszka 
(2013), 17.03 - św. Patryka, biskupa, 19.03 - św. Józefa, Oblubieńca NMP, uroczystość 
 

2. 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 

 

3. Drogi Krzyżowe w Wielkim Poście: Stevenage - piątki, o godz. 18.30 a po nabożeństwie 
Msza św. W Hatfield i St Albans przed Mszami niedzielnymi śpiewamy Gorzkie Żale. 
 

4. 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. 
 

5. 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. 
 

6. W środę, 11 marca, zapraszam wszystkie dzieci przygotowujące się do I Komunii Św. po 
odbiór alb - godz.19.00 w Stevenage. 
 

7. 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. 
 

8. Męska Droga Krzyżowa nocą po klifach w Eastbourne odbędzie się po raz szósty,  w nocy 
z piątku na sobotę 20/21 marca.  Informacje i zapisy: Grzegorz Czapiga 07906245233.  
 

9. W obliczu doniesień mediów o rozszerzającej się chorobie wywołanej zarazkiem Korona 
Wirus diecezja Westminster i NHS zwraca się z apelem o nie ulegania pokusie paniki i o zadba-

nie o podstawowe środki ostrożności. Należą do nich: częste i dokładne mycie rąk, zasłanianie ust 
podczas kichania czy kaszlu, używanie chusteczek higienicznych i środków dezynfekujących. 
 

10. Przypominamy o możliwości uzyskiwania odpustów w okresie W. Postu i zachęcamy do 
praktyk, które je umożliwiają (np. udział w rekolekcjach, Drodze Krzyżowej, Gorzkich Żalach 

lub półgodzinne czytanie opisu Męki Pańskiej). Warunkami zwykłymi są: (1) brak przywiązania 
do grzechu (nawet powszedniego); (2) stan łaski uświęcającej lub spowiedź sakramentalna; (3) 

przyjęcie Komunii św.; (4) odmówienie modlitwy (np. "Ojcze nasz" i "Zdrowaś Mario") w inten-
cjach Ojca Św. – uwaga, nie chodzi tu o modlitwę w intencji samego papieża, a raczej o polece-
nie tych spraw, za które papież modli się każdego dnia; (5) wykonanie czynności związanej z 

odpustem.  
11. Zapraszamy do udziału w tegorocznych Dniach Młodych w Laxton Hall, które odbędą się 

w dniach 19-21 czerwca 2020 roku. Więcej informacji można znaleźć tutaj: 
WWW.DNIMLODYCH.CO.UK FACEBOOK.COM/DNIMLODYCHUK 


