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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) 

 
 

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.  

Opowieść o synu marnotrawnym, czy – co pod-

kreślił w encyklice «Dives in misericordia» Jan 

Paweł II – o miłosiernym ojcu to prawdziwe 

arcydzieło literatury. Roman Brandstaetter, na-

zywając tę przypowieść arcydziełem, myślał 

również o pięknym, plastycznym zobrazowa-

niu, którego dokonał Rembrandt. Można powie-

dzieć, że arcydzieło zrodziło arcydzieło. Święty 

Łukasz zrodził Rembrandta. I my stajemy przed 

arcydziełem Boga Stwórcy, stajemy przed czło-

wiekiem, przed sobą samym. Bo pragniemy 

spojrzeć na siebie oczyma wiary, pragniemy 

rozejrzeć się i przyjrzeć sobie, światu, w którym 

żyjemy, aby przybliżyć się do Boga. Tenże 

Brandstaetter w jednym ze 

swoich wierszy powie: „Daj 

nam, Panie, natchnienie do 

wiary, bo wiara jest prawdzi-

wą Twórczością”. Jest opowieść o głębokim 

dramacie, który się rozgrywa pomiędzy miło-

ścią ojca a marnotrawstwem i grzechem syna. 

Patrząc na tę przypowieść, można zatrzymywać 

się raz na postaci ojca, a innym razem na posta-

ci syna. Najpierw tego pierwszego, potem rów-

nież i drugiego, który na chwilę też pojawia się 

w tej przypowieści. Opowieść mówi o naszym 

grzechu, ale pokazuje, że zawsze możliwy jest 

powrót. Mówi o utracie naszej godności – na-

zwijmy ją godnością „syna w domu Ojca”. Jest 

to również opowieść o naszych domowych, 

rodzinnych relacjach. Syna do ojca, matki do 

córki. Jakże często ostro oceniamy swoich ro-

dziców, musimy pokochać ich takimi, jakimi są. 

Żyjemy, dorastamy w klimacie wzajemnej mi-

łości, a jeśli tej miłości nie ma, wtedy pojawia 

się dramat. Jest to dalej opowieść o zazdrości, 

ten drugi syn wiele mówi o nas samych. Przy-

powieść ta mówi w końcu i o radości, i o tym, 

że dla Boga wszystko jest możliwe, bo On kru-

szy najtwardsze serca. „Cieszmy się i radujmy, 

że ten twój brat...”. Warto czasami na tę ewan-

geliczną przypowieść spojrzeć przez postać 

ojca. Takie patrzenie zaproponował Papież w 

encyklice «O Bożym miłosierdziu». Ojciec tutaj 

jest nazywany miłosiernym. „Precyzyjny rysu-

nek stanu duszy syna marnotrawnego pozwala 

nam z podobną precyzją zrozumieć, na czym 

polega miłosierdzie Boże”. Bo przecież postać 

ojca przez analogię odsłania Boga, który jest 

Ojcem. Postępowanie tego ojca z przypowieści, 

sposób jego zachowania pozwala nam odnaleźć 

wątki Bożego miłosierdzia w jego prostocie i 

głębi. Jest to kolejna niedziela 

Wielkiego Postu i kolejna 

wielka Ewangelia dana nam 

do rozważania. Syn marno-

trawny i miłosierny ojciec, obie postacie z tej 

przypowieści, zachęcają do zrobienia rachunku 

sumienia. Postać syna może wiele powiedzieć 

jednym, postać ojca drugim. Umiejętność do-

strzeżenia swojej indywidualnej historii i 

umieszczenie jej oraz porównanie z przesłaniem 

Ewangelii jest po prostu kontemplacją. Rozwa-

żaniem prawd Bożych odniesionych do mojego 

konkretnego życia. Ewangelia zawsze zaprasza, 

abyśmy rozważając jej prawdy przejrzeli się, 

jak w lustrze, a zarazem starali się spojrzeć da-

lej, jakby z drugiej strony, przygotowując się na 

spotkanie twarzą w twarz..       (Ks. T. Dostatni) 
_____________________________________________________________________________ 

Kiedy nie chcemy się cieszyć z czyjegoś szczę-

ścia, nic już nie jest w stanie nas ucieszyć. Jeśli 

chodzi o mnie, to radzę wszystkim raczej ucztę 

w domu Ojca, bez potrzeby odwiedzania chlew-

nych agencji towarzyskich, ale odradzam też 

postawę obserwatora, który ze wszystkiego jest 

niezadowolony. 

IV NIEDZIELA 

WIELKIEGO POSTU 

PLAN MSZY ŚW. I NABOŻEŃSTW - WIELKANOC 2022: 
 

Wielki Czwartek - 14.04 
STEVENAGE 

 

17.00 - Msza św. Wieczerzy 
Pańskiej 

 

Wielki Piątek - 15.04 
LETCHWORTH 

 

17.30 - Droga Krzyżowa 
18.00 - Liturgia Wielkiego 
Piątku  

 

Wielka Sobota - 16.04 
święcenie pokarmów: 

 

10.15 - Stevenage 

11.30 - Letchworth 

12.45 - Hemel Hempstead 

14.00 - St Albans 

15.00 - Hatfield 
 

Wielka Sobota - 16.04 
STEVENAGE 

 

17.00 - Liturgia Wigilii Pas-
chalnej (przynosimy świece) 

 

Niedziela  
Zmartwychwstania  
Pańskiego - 17.04 

Msze święte: 

 Letchworth - 13.00 

 Hemel Hempstead - 16.00 

 Hatfield - 18.00 
 

Poniedziałek  
Wielkanocny - 18.04  

  

Msze święte: 
 Letchworth - 13.00 

 St Albans - 16.00 

  

 

 

SPOWIEDŹ WIELKANOCNA 
Okazja do Wielkanocnej spowiedzi św. będzie dnia 05. kwietnia w Letchworth od godziny 19.00.  
Beędzie dwóch dodatkowych księży. Oprócz tego okazja do spowiedzi św. jest przed każdą Mszą 

św. a zwłaszcza w piątki podczas adoracji. Nie odkładajmy spowiedzi na ostatni mement. Proszę. 

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


DATA LOKALIZACJA GODZ. INTENCJE I NABOŻEŃSTWA 

26.03.2022 
Sobota 

Stevenage 
Msza św. niedzielna 

17.00 
O łaskę zdrowia  i Boże błogosławieństwo dla 

mamy Haliny 

27.03.2022 
Niedziela   

Letchworth 13.00 
IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 
+ Zbigniew Sobek w 2 rocznicę śmierci  

(matka z rodziną) 

St Albans 16.00 Nie ma intencji 

Hatfield 18.00 
O łaskę zdrowia i Boże błogosławieństwo  

dla Ewy (przyjaciółki) 

29.03.2022 
Wtorek 

Letchworth 18.30 Za dusze w czyśćcu cierpiące 

30.03.2022 
Środa 

Stevenage 18.30 + Natalia Stanisz 

01.04.2022 
Piątek 

Stevenage 18.30 
PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA 

Nie ma intencji 

02.04.2022 
Sobota 

Stevenage 
Msza św. niedzielna 

17.00 + Zbigniew Ciołko (rodzina) 

03.04.2022 
Niedziela    

Letchworth 13.00 

V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 
+ Stanisław, Franciszka, Tadeusz, Henryk,  

Stefan, Maria, ks. Sebastian Kuś  
(Stanisława Sobek) 

Hemel Hempstead 16.00 Nie ma intencji 

Hatfield 18.00 
+ Gustaw Łosiowski w 188 rocznicę śmierci 

(wnuk Piotr z rodziną) 

05.04.2022 
Wtorek 

Letchworth 18.30 + Jóżef Struzik (córka) 

06.04.2022 
Środa 

Stevenage 18.30 + Natalia Stanisz 

08.04.2022 
Piątek 

Stevenage 18.30 Za dusze w czyśćcu cierpiące 

09.04.2022 
Sobota 

Stevenage 
Msza św. niedzielna 

17.00 Nie ma intencji 

Letchworth 13.00 
NIEDZIELA PALMOWA  
CZYLI MĘKI PAŃSKIEJ 

Nie ma intencji 

10.04.2022 
Niedziela   

St Albans 16.00 
Dziękczynno - błagalna w intencji Jana  

Franieczek w 10 rocznicę urodzin (rodzice) 

Hatfield 18.00 
+ Genowefa Maciągowska, Janusz Pietrzak w 1 
rocznicę śmierci oraz Halina i Jan Maciągowscy 

(dzieci i wnuki) 

INTENCJE MSZALNE  

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

1. W najbliższych tygodniach w liturgii Kościoła będziemy przeżywać: 02.04 - Rocznica 

śmierci św. Jana Pawła II (2005). 
 

2. Okazja do Wielkanocnej spowiedzi św. będzie dnia 05. kwietnia w Letchworth od godziny 

19.00. Będzie dwóch dodatkowych księży. Serdecznie zapraszam do skorzystania z tej możliwo-

ści przygotowania się do Świąt. W związku z tym tego dnia nie będzie Drogi Krzyżowej. Msza 

św. o 18.30. Oprócz tego okazja do spowiedzi św. jest przed każdą Mszą św. a zwłaszcza w piątki 

podczas adoracji. Nie odkładajmy spowiedzi na ostatni mement. Proszę.  

 

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

Msza św. oraz Letchworth - wtorki o godz.  18.30 a po nabożeństwie Msza św. Gorzkie Żale 

śpiewamy w każdą sobotę i niedzielę (w każdym ośrodku) 20 minut przed Mszą św.  
 

4. W każdą niedzielę Wielkiego Postu i w każdym ośrodku będzie można złożyć ofiarę jako 

jałmużnę Wielkopostną, która będzie przeznaczona na pomoc osobom w potrzebie.  
 

 

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. W tym czasie okazja do spowiedzi św., Msza św. o godz. 18.30. Natomiast w 

sobotę wystawienie Najświętszego Sakramentu o godz. 16.30 w Stevenage a o 17.00 Msza św. 

niedzielna. Zapraszamy, zwłaszcza w okresie Wielkiego Postu. 
 

6. W  minioną niedzielę odbyła się dodatkowa kolekta na Fundację Ad Gentes. Zebraliśmy £ 

230.00. Serdeczne Bóg zapłać za wsparcie tej corocznej inicjatywy pomocy naszym misjonarzom 
 

7. 01 kwietnia przypada Pierwszy Piątek Miesiąca. Patrz punkt 5 w ogłoszeniach. 
 

8. Możliwość uzyskiwania odpustów w okresie W. Postu: 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 intencjach Ojca 

Św. – uwaga, nie chodzi tu o modlitwę w intencji samego papieża, a raczej o polecenie tych 

spraw, za które papież modli się każdego dnia; (5) wykonanie czynności związanej z odpustem.  
 

9. Wielki Post zaprasza nas do nawrócenia, do zmiany mentalności, tak aby życie miało swo-

ją prawdę i piękno nie tyle w posiadaniu, ile w dawaniu, nie tyle w gromadzeniu, ile w sianiu 

dobra i dzieleniu się nim – napisał papież Franciszek w Orędziu na Wielki Post 2022. Papież za-

chęcił, aby w czasie tegorocznego Wielkiego Postu zastanowić się nad napomnieniem św. Pawła 

do Galatów: „W czynieniu dobra nie ustawajmy, bo gdy pora nadejdzie, będziemy zbierać plony, 

o ile w pracy nie ustaniemy. A zatem, dopóki mamy czas (chairós), czyńmy dobrze wszyst-

kim” (Ga 6, 9-10). Papież zauważył, że „zbyt często nasze życie jest zdominowane przez chci-

wość i pychę, przez pragnienie posiadania, gromadzenia i konsumowania, jak to pokazuje głupiec 

z ewangelicznej przypowieści, który uważał swoje życie za bezpieczne i szczęśliwe, gdyż miał 

wielkie zbiory, jakie zgromadził w swoich spichlerzach (por. Łk 12, 16-21)”. „W tym czasie na-

wrócenia, znajdując oparcie w łasce Bożej i w komunii Kościoła, nie ustawajmy w sianiu dobra. 

Post przygotowuje glebę, modlitwa nawadnia, jałmużna użyźnia” – podkreślił Ojciec Święty. 
 

10. Spotkanie pierwszej Róży Różańcowej odbędzie się w piątek, 01.04 w Stevenage. 18.30 - 

Droga Krzyżowa, po nabożeństwie Msza święta i spotkanie Róży. Zapraszam serdecznie. 
 

11. Plan Mszy św. i nabożeństw na okres Wielkanocny znajduje się na ostatniej stronie biule-

tynu. Zachęcam, aby się z nim zapoznać. 

 

https://episkopat.pl/oredzie-ojca-swietego-franciszka-na-wielki-post-2022/

