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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) 

W Mądrości Syracha słyszymy wezwanie: 
„Pamiętaj o rzeczach ostatecznych i przestań 
nienawidzić – o rozkładzie ciała, o śmierci, i 
trzymaj się przykazań!”. Tę naukę doskonale 
zrozumiała Marianna, matka bł. ks. Jerzego 
Popiełuszki, zamordowanego przez Służbę Bez-
pieczeństwa w październiku 1984 roku. Jak 
wyznała: „Przebaczyłam mordercom swojego 
syna. Teraz się za nich modlę. To morderstwo 
zostawiło we mnie wielką bolesną ranę, ale nie 
trzeba jej rozdrapywać. Niech im Pan Jezus 
daruje. Najbardziej bym się cieszyła, gdyby 
mordercy mojego syna się nawrócili”. Słowo 
Boże zachęca nas do patrzenia na rzeczywi-
stość, w której żyjemy, w perspektywie życia 
wiecznego. We fragmencie dzisiejszej ewange-
lii słyszeliśmy o tym, że „Piotr podszedł do 
Jezusa i zapytał: «Panie, 
ile razy mam przebaczyć, 
jeśli mój brat zawini 
względem mnie? Czy aż siedem razy?»”. Jezus 
wyjaśnia, że darowanie winy bliźniemu otwiera 
nas większą miłość, daje nam dostęp do Bożego 
przebaczenia. Natomiast naśladowanie nielito-
ściwego dłużnika powoduje, że nasze chrześci-
jaństwo pozostaje tylko niewiele znaczącą de-
klaracją z przeszłości. Wielu, którzy przebaczy-
li bliźnim ich poważne przewinienia, wyznaje: 
„bez wiary byłoby trudno”. Warto w tym mo-
mencie postawić sobie pytanie: na czym polega 
chrześcijańskie przebaczenie, które jest naszym 
obowiązkiem? Bez przebaczenie życie w rodzi-
nie, sąsiedztwie czy społeczeństwie byłoby nie 
do zniesienia. Wzorem jest dla nas Ojciec nie-
bieski, którego naśladowcami mają stawać się 
uczniowie Boskiego Mistrza. Wielkość Bożego 
przebaczenia doskonale ukazuje przypowieść o 
nielitościwym dłużniku. Widzimy w niej 
wszechmoc i majestat, który objawia wielkość 

Bożego miłosierdzia. Możemy również zauwa-
żyć, iż zapomniał o tym sługa z przypowieści: 
„Sługo niegodziwy! Darowałem ci cały ten 
dług, ponieważ mnie prosiłeś. Czyż więc i ty 
nie powinieneś był ulitować się nad swoim 
współsługą, jak ja ulitowałem się nad tobą?”. 
Za to zaniedbanie spotkał owego sługę straszny 
sąd. Podobny los czeka każdego z nas, jeśli nie 
przebaczymy z serca tym, którzy wobec nas 
zawinili. Być chrześcijaninem to kochać. A 
miłości nie ma bez przebaczenia. Przypomina 
nam o tym Kościół w uczynku miłosierdzia 
„urazy chętnie darować”. Urazy powstają w 
wyniku cierpienia zadanego człowiekowi. Bóg 
pierwszy daje nam przykład, co robić z tego 
rodzaju bólem, urazami – On je daruje. Przypo-
mina tym samym, że darowanie urazów jest 

powrotem do dobra. Nato-
miast „zatwardziałość serca” 
nie dopuszcza zmiany, roz-

woju czy postępu. I jest formą odmowy nawró-
cenia. Św. Jan Paweł II w encyklice o Bożym 
miłosierdziu stwierdza: „Przebaczenie świadczy 
o tym, że w świecie jest obecna miłość potęż-
niejsza niż grzech” (nr 14). Przebaczenie 
„siedemdziesiąty siódmy raz” stanowi styl życia 
chrześcijańskiego. Miłość przebaczającą mamy 
okazywać zawsze. Stąd warto, aby powstrzy-
mywać się od zemsty (odwetu), modlić się za 
kogoś, kto wobec nas zawinił i być gotowym do 
pomocy, kiedy ktoś rzeczywiście tego potrzebu-
je. Chodzi więc nie tylko o przebaczenie „z 
serca”, ale również o życzenie dobra temu, ko-
mu przebaczyliśmy.       (Ks. Leszek Smoliński) 
 
 

Tak uczy Paweł, mówiąc o Chrystusowym 
przebaczeniu: Darował nam wszystkie występ-
ki, skreślił zapis dłużny obciążający nas nakaza-
mi. To właśnie, co było naszym przeciwnikiem, 
usunął z drogi, przygwoździwszy do krzyża. 

XXIV 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.  

Zgodnie z tradycją Chrystusowy krzyż wbito w środek ziemi i w miejsce pochówku prarodzica 
Adama. Od momentu dokonanego na nim odkupienia krzyż ten stał się znakiem ocalenia. Czym 

dla mnie jest dzisiaj Chrystusowy krzyż? Znakiem ocalenia, rzeczywistym lub legendarnym relik-
tem czy może powodem do wstydu? Czy czuję się nieswojo, gdy na oczach innych mam uczynić 

znak krzyża, mijając kościół? Czy może wstydzę się noszenia znaku mojej chrześcijańskiej tożsa-
mości z obawy przed kpinami, epitetami: "nawiedzony", "moher", "katol", "bigotka", czy po pro-

stu dlatego, że nie należy do kanonu najnowszej mody? Czy moje myślenie nie przyczynia się 
czasem do postrzegania krzyża jako znaku przekleństwa, a nie znaku błogosławieństwa? (…) 
Liturgia święta Podwyższenia Krzyża Świętego mówi: "Zasadzone na miejscu czaszki drzewo 

prawdziwego życia, na którym zgotował zbawienie Przedwieczny Król pośrodku ziemi, będąc 
dzisiaj podnoszonym, uświęca krańce świata i odnawia dom zmartwychwstania. Radują się anio-

łowie na niebie i weselą się ludzie na ziemi, wołając za Dawidem i mówiąc: Wywyższajcie Pana 
Boga naszego i kłaniajcie się podnóżkowi nóg Jego, albowiem jest on święty, dając światu wiel-

kie miłosierdzie". Krzyż jest znakiem miłosierdzia. Jest on darem miłości miłosiernej wobec Cie-
bie jako grzesznika. Bez krzyża na zawsze pozostałbyś w niedostępnych zakamarkach duchowego 

Szeolu. Stań duchowo pod krzyżem. Wyobraź sobie siebie na szczycie Golgoty u stóp Ukrzyżo-
wanego. Niech Twoim wyrzeczeniem-krzyżem będzie moment towarzyszenia Ukrzyżowanemu. 
Kontempluj Jego wywyższenie, nie zapominając o swej kruchości. Codzienne wpatrywanie się w 

Chrystusowy krzyż to także jedna z niezawodnych dróg ku świętości. (Justyna Sprutta) 

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


DATA LOKALIZACJA GODZ. INTENCJE I NABOŻEŃSTWA 

12.09.2020 
Sobota 

Stevenage 
Msza św. niedzielna 

17.00 Nie ma intencji 

13.09.2020 
Niedziela     

Letchworth 13.00 
XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA 

+ Wojciech, Andrzej, Stefania, Józef Purzyńscy  
(Maria Mechelewska) 

St Albans 16.00 
Dziękczynno - błagalna w intencji Joanny i  

Patryka w 2 rocznicę ślubu oraz o szczęśliwe  
rozwiązanie (siostra z rodziną) 

Hatfield 18.00 
Dziękczynno - błagalna w intencji Rafała Kuliga 

w 18 rocznicę urodzin (rodzice) 

15.09.2020 
Wtorek 

Letchworth 18.30 Nie ma intencji 

16.09.2020 
Środa 

Stevenage 18.30 + Agata Zajączkowska 

18.09.2020 
Piątek 

Stevenage 18.30 Nie ma intencji 

19.09.2020 
Sobota 

Stevenage 
Msza św. niedzielna 

17.00 
Dziękczynno - błagalna w intencji Iwony i  
Piotra Komorowskich w 20 rocznicę ślubu 

20.09.2020 
Niedziela     

Letchworth 13.00 
XXV NIEDZIELA ZWYKŁA 

+ Ks. Sebastian Kuś oraz Zbigniew Mieczysław 
Sobek (Stanisława Sobek) 

Hemel Hempstead 16.00 
+ Maria Krystyna Maciejczuk w 1 rocznicę 

śmierci (dzieci z rodzinami) 

Hatfield 18.00 
+ Adam Papis w miesiąc po śmierci 

(przyjaciele) 

22.09.2020 
Wtorek 

Letchworth 18.30 Nie ma intencji 

23.09.2020 
Środa 

Stevenage 18.30 Nie ma intencji 

25.09.2020 
Piątek 

Stevenage 18.30 Msz św. wotywna do Ducha Święteo 

26.09.2020 
Sobota 

Stevenage 
Msza św. niedzielna 

17.00 Nie ma intencji 

27.09.2020 
Niedziela     

Letchworth 13.00 
XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA 

+ Rodzice Wanda i Józef Daszkowscy oraz mąż 
Edward (Maria Król) 

St Albans 16.00 Nie ma intencji 

Hatfield 18.00 Nie ma intencji 

INTENCJE MSZALNE 
 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

1. W najbliższym czasie w liturgii Kościoła będziemy przeżywać: 14.09 - Podwyższenie 

Krzyża Świętego, święto, 15.09 – NMP Bolesnej, wspomnienie, 16.09 - św. męczenników Kor-

neliusza papieża i Cypriana biskupa, 17.09 - św. Roberta Bellarmina, biskupa i doktora Kościoła 

oraz św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, biskupa, wspomnienie, 18.09 - św. Stanisława Kost-

ki, zakonnika, patrona Polski, święto, 19.09 - św. św. Januarego, biskupa i męczennika, wspo-

mnienie, 20.09 - św. męczenników Andrzeja KimTaegona, Pawła Chong Hasanga i Towarzyszy, 

wspomnienie, 21.09. - św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty, święto, 23.09 - św. Pio z Pietrelci-

ny, prezbitera oraz bł. Bernardyny Marii Jabłońskiej, zakonnicy, 25.09 - bł. Władysława z Giel-

niowa, prezbitera, wspomnienie,  26.09 - św. Męczenników Kosmy i Damiana, wspomnienie,  

27.09 - św. Wincentego a Paulo, prezbitera, wspomnienie.  

 

2. Od 01 września wróciliśmy do stałego porządku Mszy św. wraz z adoracją Najświętszego 
Sakramentu w piątki od godz. 17.45 w Stevenage. 
 

3. Od 1 do 27 września można zapisywać dzieci do Pierwszej Komunii św.  Formularze są 

dostępne na stronie internetowej naszej Parafii (www.parafia-letchworth-albert.co.uk) w zakładce 

formularze lub u księdza. 
 

4. Uroczystość I Komunii św. odbędzie się w dwóch terminach: 26 września (sobota) o godz. 
14.00 w kościele St Hilda w Stevenage oraz 03 października (sobota) o  godz. 13.30 w kościele 
Marychurch w Hatfield.  

 

5. W tym roku kalendarzowym wszystkie dodatkowe kolekty zostały anulowane. 
 

6. Informacje na temat zaległego Sakramentu Bierzmowania zostaną podane niebawem. 
 

7. W tym roku również nie odbędzie się pielgrzymka do  Sanktuarium Matki Bożej w Wal-

singham. 
 

8. UWAGA! Od 08.08 w Anglii zostaje wprowadzony obowiązek zakładania maseczek na 
twarz we wszystkich zamkniętych obiektach, w tym w kościołach. 

 

DLA PRZYPOMNIENIA: 
 

-   W różnych kościołach została przygotowana odpowiednia ilość miejsc modlitewnych (np. w 

Stevenage – 60 a w Letchworth – 120 itd.). Ograniczenie to wymuszone zostało koniecznością 

zachowania tzw. „bezpiecznej odległości”. Miejsca zostały odpowiednio oznaczone. Prosimy o 

ich zajmowanie zgodnie ze wskazaniami.  

-   Uwaga: w czasie nabożeństw nie ma dostępu do toalet ani wody bieżącej!  

-  Przed wejściem do kościoła i przy wyjściu z niego musimy dłonie zdezynfekować, używając 

do tego żelu (zabezpiecza go parafia). 

-  Nadal nie można dotykać figur, całować obrazów, krzyża, relikwii świętych czy używać po-

święconej wody. Ze stolików można zabrać jedynie Biuletyn Parafialny. Gorący apel do rodzi-

ców o poświęcenie dziecku większej uwagi i zatroszczenie się, by nie biegało i nie dotykało 

przedmiotów znajdujących się poza wyznaczonym miejscem.  

-  Msze św. będą recytowanie (bez muzyki i śpiewów), a Komunia Św. udzielana będzie tylko 

na rękę. Osoby, które nie godzą się na tę formę, proszone są o przyjmowanie Komunii duchowej. 

-  Instrukcja komunijna: Komunia musi być udzielana w ciszy i tylko na rękę. Kiedy wierni zbli-

żają się do kapłana, wyciągają dłonie skierowane ku górze, prawa pod lewą, po czym prawą prze-

noszą Ciało Pana do ust i udają się do ławek. 

-   Po zakończonej Mszy Św. ławki, klamki i rzeczy używane muszą być zdezynfekowane. 

-   Koszyki na tace powinny być umieszczane przy wejściach i wyjściach z kościoła.  


