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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) 

„Ziarnem jest słowo Boże, a siewcą jest Chry-

stus…” – czytamy we fragmencie Ewangelii 

przeznaczonym na dzisiejszą niedzielę. Skoro 

jesteśmy uczniami Jezusa, to znaczy, że zostali-

śmy wezwani do tego, abyśmy stawali się ludź-

mi siewu. W ten sposób rozwijamy Królestwo 

Boże na ziemi. Jezus pragnie, by Jego króle-

stwo rodziło się w sercu każdego człowieka i 

rozpowszechniało w całym świecie, aż do chwi-

li, kiedy Pan przyjdzie powtórnie i zostaną wy-

pełnione wszystkie Jego obietnice. Aby dobrze 

zrealizować misję, zleconą nam przez Boga, 

potrzebna jest cierpliwość. Pewna historia opo-

wiada o człowieku, który dobrze przygotował 

swoje poletko, nawodnił je obficie i na nim 

posadził nasionka. Po kilku tygodniach zoba-

czył pierwsze roślinki. Dzi-

wił się: gdyż u sąsiada 

wszystko było większe. Z 

dnia na dzień tracił cierpliwość. Z troski o przy-

szłe zbiory nie mógł spać po nocach. Aż którejś 

takiej bezsennej nocy wpadł na genialny w swo-

im mniemaniu pomysł: pobiegł szybko na pole i 

zaczął wyciągać i naciągać każdą roślinkę, aby 

jej pomóc w szybkim wzroście. Była to bardzo 

mozolna i uciążliwa praca. Gdy ją skończył, był 

bardzo zmęczony. Poszedł spać, a gdy wstał, 

udał się do sąsiada, powiedzieć mu, czego to on 

dokonał, w jaki to sposób pomógł swoim roślin-

kom. Gdy przyszli obaj na pole ujrzeli, że rośli-

ny zginęły: wszystko było zniszczone. Cała 

wioska śmiała się długo z tego człowieka, który 

nie umiał czekać. Każdy z nas po zasianiu ziar-

na nie powinien zapominać, że ono „samo ro-

śnie i wydaje plon”. Dlatego ufając Bogu i zda-

jąc się na Jego Opatrzność, mamy rzucać ziarno 

w ziemię, a potem pozwolić, by tam obumarło, 

wzrosło i wydało plon. Powinniśmy dawać Bo-

gu swoje zdolności, swoje życie i ufać mocy 

Jego miłości oraz sile modlitwy. Kiedy jeste-

śmy w bliskości Boga i troszczymy się o spra-

wy królestwa, to Bóg troszczy się o nasze spra-

wy codziennego życia. Dom rodzinny jest po-

czątkiem owego zasiewu ziarna, a więc kształ-

towania człowieka w wierze, czystości i innych 

wartościach życia chrześcijańskiego, a także 

wychowania. Rodzina chrześcijańska powinna 

przyczyniać się do sprawiedliwości społecznej. 

Na szczególną pochwałę zasługuje pomoc po-

między rodzinami. Wierność Ewangelii wyma-

ga, aby rodzina była gotowa również na przyję-

cie nowego życia, na dzielenie się swoimi dob-

rami i bogactwem z ubogimi, na otwarcie się i 

gościnność wobec innych. Czasami rodzina 

dzisiaj jest zobowiązana do wyboru dla siebie 

takiego sposobu życia, który 

sprzeciwia się panującej 

kulturze i mentalności. Wo-

bec grzechu i upadku ta rodzina daje świadec-

two stałości ducha chrześcijańskiego, wtedy, 

gdy dostrzega we własnym życiu i innych takie 

wartości, jak: pokuta i przebaczenie win, pojed-

nanie i nadzieja. W swoim życiu daje ona rów-

nież świadectwo owocom Ducha Świętego i 

Błogosławieństwom. Praktykuje styl życia pe-

łen prostoty i realizuje wobec innych dzieło 

prawdziwie ewangelicznego apostolstwa. Ro-

dzina ma pokazywać, jak przez uczciwe życie, 

odpowiedzialne postępowanie, sumienną pracę, 

czy troskę o zdrowie i życie innych rzucać ko-

lejne ziarna, oczekując na wzrost. 
 

Matko Boża, przez Twoje wstawiennictwo pro-

simy o Łaskę Ducha Świętego, abyśmy mogli 

zrozumieć to, co do nas mówi Twój Syn, Jezus 

Chrystus. Abyśmy jak to ziarno gorczycy wzra-

stali w wierze, miłości i prawdzie. 
      

                                                                                                                                                                                                   (Ks. Leszek Smoliński) 

XI 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.  

MODLITWA O WSTAWIENNICTWO ŚW. BRATA ALBERTA 
 

Boże, nieskończenie dobry i miłosierny, wejrzyj na zasługi Świętego Brata Alberta, który za przy-

kładem Twego Syna stał się bratem wszystkich ludzi i przez pokorną posługę najbardziej opusz-

czonym i skrzywdzonym, ocalał w nich godność ludzką i wzbudzał wiarę w Twoją Opatrzność. 

Przez Jego wstawiennictwo racz łaskawie użyczyć mi łaski…, o którą z ufnością Cię proszę. 

Ojcze nasz … Zdrowaś Maryjo … Chwała Ojcu … Święty Bracie Albercie – módl się za nami. 
 

 

Powinno się być dobrym jak chleb; powinno się być jak chleb, który dla wszystkich leży na stole, 

z którego każdy może kęs dla siebie ukroić i nakarmić się, jeśli jest głodny. 
 

Patrzę na Jezusa w Jego Eucharystii: czyż Jego miłość mogłaby obmyśleć jeszcze coś  

piękniejszego? Skoro jest Chlebem i my bądźmy chlebem. Skąpy jest ten, kto nie jest jak On.  

Dawajmy siebie samych. 
 

Bez miłości grosz jest szorstki, strawa podana niesmaczna, opieka najlepsza niemiła ,, więcej kto 

opuszczony, z tym większą miłością służyć mu trzeba, bo samego Pana Jezusa zbolałego  

w osobie tego ubogiego ratujemy. 
 

Jeżeliby cię zawołano do biedaka idź natychmiast do niego, choćbyś był w świętym zachwyceniu, 

gdyż opuścisz Chrystusa dla Chrystusa. 
 

Bezwzględnym postępowaniem z ubogimi Pana Jezusa można obrazić. 

http://www.parafia-letchworth-albert.co.uk/


DATA LOKALIZACJA GODZ. INTENCJE I NABOŻEŃSTWA 

12.06.2021 
Sobota   

Stevenage 
Msza św. niedzielna 

17.00 
+ Zmarli teściowie Luxi i Mihai Bacuta oraz 

dziękcz. - błagalna w int. Czesława Borowica z 
okazji 80 rocznicy urodzin (córka z rodziną) 

13.06.2021 
Niedziela 

Letchworth 13.00 
XI NIEDZIELA ZWYKŁA 

+ Stanisław Mechelewski w 6 rocznicę śmierci 
(żona Maria, dzieci i wnuki) 

St Albans 16.00 + Stanisław Mochel w 4 r. śm. (córka z rodziną) 

Hatfield 18.00 
Dziękczynno - błagalna w intencji Marka  

Woźniak w 63 rocznicę urodzin (żona z rodziną) 

15.06.2021 
Wtorek 

Letchworth 18.30 
Dziękczynno - błagalna w intencji Marcina  

Prygoń w 44 rocznicę urodzin (żona z dziećmi) 

16.06.2021 
Środa 

Stevenage 18.30 
+ Irena Knot w 19 rocznicę śmierci  

(syn z rodziną) 

18.06.2021 
Piątek   

Stevenage 18.30 
Dziękczynno - błagalna w intencji Ewy Bąk  

z okazji urodzin (siostra z rodziną) 

19.06.2021 
Sobota   

Stevenage 
Msza św. niedzielna 

17.00 
+ Eugenia Ejsmont w 16 rocznicę śmierci  

(wnuk Bogusław) 

20.06.2021 
Niedziela 

Letchworth 13.00 
 XII NIEDZIELA ZWYKŁA 

+ Natalia, Tadeusz, Gertruda Czerwińska 
(Stanisława Sobek) 

Hemel Hempstead 16.00 
Dz. - błagalna w int. Łukasza Radzimirskiego  

z okazji dnia ojca (dzieci i żona) 

Hatfield 18.00 
Dziękczynno - błagalna w intencji Małgorzaty i 

Andrzeja Jaworowicz w 40 rocznicę ślubu 

22.06.2021 
Wtorek 

Letchworth 18.30 Nie ma intencji 

23.06.2021 
Środa 

Stevenage 18.30 
WIGILIA UR. NARODZENIA ŚW. JANA 

CHRZCICIELA Nie ma intencji 

25.06.2021 
Piątek 

Stevenage 18.30 
W intencji Naszej Ojczyzny, Polski oraz  

o poszanowanie życia ludzkiego 

26.06.2021 
Sobota   

Stevenage 
Msza św. niedzielna 

17.00 
Dziękczynno - błagalna w intencji Joanny i  

Macieja Maciejowskich w 11 rocznicę ślubu 
oraz w intencji syna Natana 

27.06.2021 
Niedziela 

Letchworth 13.00 
XIII NIEDZIELA ZWYKŁA 

Dziękczynno - błagalna w intencji Jana z okazji 
urodzin (rodzina Wierzbickich) 

St Albans 16.00 Nie ma intencji 

Hatfield 18.00 
O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej 
dla Małgorzaty z okazji urodzin (mąż z dziećmi) 

INTENCJE MSZALNE  

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

1. W najbliższych tygodniach w liturgii Kościoła będziemy przeżywać: 14.06 - bł. Michała 

Kozala, biskupa i męczennika, wspomnienie, 17.06 - św. Alberta Chmielowskiego, wspomnienie, 

19.06 - św. Romualda, opata, 21.06 - św. Alojzego Gonzagi, zakonnika, 22.06 - św. Paulina z 

Noli, biskupa, św. męczenników Jana Fishera, biskupa oraz Tomasz More’a, 23.06 - Dzień Ojca, 

24.06 - Narodzenie św. Jana Chrzciciela, uroczystość, 26.06 - św. Zygmunta Gorazowskiego, 

prezbitera oraz św. Josemarii Escrivy de Balaguera, prezbitera.  

 

2. I Komunia św. odbędzie w trzech turach: 03 lipca 2021 (sobota) w Stevenage o godz. 

14.30, 26 czerwca 2021 (sobota) w Hatfield o godz. 12.30 oraz 17 lipca (sobota) w Hatfield o 

godz. 12.30. Pamiętajmy o modlitwie za dzieci, które pierwszy raz przyjmą Pana Jezusa do 

swego serca oraz za ich rodziców i rodziny. 
 

3.  Dla ułatwienia komunikacji z Parafianami wprowadzam od dzisiaj nowy adres mailowy 

do kontaktów z Parafią i księdzem. Nowy adres mailowy to: swalbertlet@gmail.com 
 

4. Po Mszy św. w zakrystii można odebrać nowe pudełka z niebieskimi kopertami Gift Aid. 
 

5. W każdy piątek w Stevenage od godziny 17.45 do Mszy św. (18.30) wystawienie Naj-

świętszego Sakramentu i możliwość adoracji w ciszy Pana Jezusa oraz okazja do spowiedzi św.  
 

6. 17.06 będziemy obchodzić liturgiczne wspomnienie św. Brata Alberta - Patrona naszej 

Parafii. Ponieważ jest to czwartek (nie ma Mszy św. na terenie naszej Parafii) dlatego Mszę św. 

ku czci naszego Patrona przeżyjemy w piątek, 18.06 w Stevenage, o godz. 18.30. Polecamy Jego 

wstawiennictwu i orędownictwu całą naszą wspólnotę parafialną i każdego z nas. Niech przykład 

Jego życia umacnia nas w byciu dobrym jak chleb dla drugiego człowieka. W niedzielę, 20.06 

podczas każdej Mszy św. wystawione zostaną relikwie św. Brata Alberta przez wstawiennictwo 

którego polecimy Dobremu Bogu całą naszą wspólnotę i naszych bliskich. 
 

7. 24 czerwca obchodzimy w Liturgii Kościoła Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzcicie-

la. Ponieważ jest to czwartek (nie ma Mszy św. na terenie naszej Parafii), zapraszam na Mszę św. 

w Wigilię tej Uroczystości, czyli w środę, 23. 06 do Stevenage na godzinę 18.30. 
 

8. W niedzielę, 27 czerwca, dodatkowa kolekta na tzw. Świętopietrze przeznaczona na cha-

rytatywną działalność Ojca Świętego. Wiemy jak bardzo blisko sercu Ojca Świętego Franciszka 

leży sprawa niesienia pomocy ludziom cierpiącym na skutek wojen, przemocy, klęsk żywioło-

wych i prześladowań religijnych.  
 

9. Drodzy młodzi Przyjaciele pragniemy Was serdecznie zaprosić na czerwcowy Kongres 

Młodzieży Polonijnej online, który odbędzie się 19 czerwca w godzinach od 15.00  do 18.00. 

Hasło przewodnie odwołuje się do zdania z Katechizmu Kościoła Katolickiego stwierdzającego, 

iż powinno się traktować osoby homoseksualne z szacunkiem, miłością i delikatnością. Czekamy 

na Waszą liczną obecność 19 czerwca za pośrednictwem aplikacji Zoom. Aby zapisać się na 

KMP online należy wypełnić formularz: https://forms.gle/nJzoopo5vxtkxrpYA 

Zgłoszenia przyjmujemy do 18 czerwca. Więcej informacji oraz program spotkania: https://

www.facebook.com/KongresMlodziezyPolonijnej 
 

10. W dniach 18-20 czerwca br. odbędą się weekendowe rekolekcje on-line dla Mężczyzn 

Świętego Józefa w Anglii i Walii pod tytułem: „Cały Sprawiedliwy. Rekolekcje Lectio Divina ze 

Świętym Józefem”. Wygłosi je dla nas ks. dr Krzysztof Wons, SDS, dyrektor Centrum Formacji 

Duchowej Salwatorianów w Krakowie. Konferencje rekolekcyjne odbędą się poprzez platformę 

Zoom, w piątek 18 czerwca o godzinie 20:00, w sobotę 19 czerwca o godzinach: 9:00, 11:30, 

16:00 i 19:00 oraz w niedzielę 20 czerwca o godzinie 9:30. Chętnych do uczestnictwa w rekolek-

cjach należy zgłaszać na adres mailowy: info@msjlondon.co.uk.  


