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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.  

Wielki Post ma być dla nas czasem spotkania z 
Bogiem miłosierdzia, który zbawia, wyzwala, 

dokonuje duchowej odnowy ludzkiego serca. W 
zapowiadanym przez proroków Mesjaszu roz-

poczyna się na nowo historia człowieka. On 
„swoimi słowami, gestami i całą swoją osobą 

objawia miłosierdzie Boga” (Misericordiae vul-
tus, 1). Dzięki Niemu otrzymujemy nowe życie. 
Aby otrzymać nowe życie, potrzeba osobistego 

spotkania się z Miłością miłosierną. Z Bogiem 
czułym, delikatnym, pochylonym nad dziec-

kiem, a jednocześnie wyraźnie rozróżniającego 
grzech od grzesznika. Takiego Boga doświad-

czyła kobieta opisana we fragmencie Ewangelii 
przeznaczonym na dzisiejszą 

niedzielę: „Jezus nie patrzył 
na nią. Schyliwszy się pisał 
palcem na ziemi. Święty Hie-

ronim twierdzi, że wyliczał w ten sposób grze-
chy oskarżycieli. Syn Człowieczy wiedząc, że 

ta nieszczęsna omdlewa raczej ze wstydu niż ze 
strachu, nie patrzył na nią, są bowiem chwile w 

życiu człowieka, kiedy największym miłosier-
dziem jest nie widzieć go. Cała miłość Chrystu-
sa dla grzeszników wyraża się w tym odwróco-

nym wzroku. Tajemnicze zaś znaki, jakie kreślił 
na ziemi, nie oznaczały nic więcej, jak Jego 

wolę niepatrzenia na tę nieszczęsną istotę” 
Trzeba widzieć także i to, że kobieta, którą do 

Niego przyprowadzono, nie wypierała się, nie 
usprawiedliwiała, nie wskazywała nawet na 

innych, na wspólników jej grzechów, nie twier-
dziła, że jest bez grzechu i dlatego potrzebowa-
ła Jezusa. „Idź i nie grzesz więcej!” Jak mówił 

św. Augustyn: kiedy odeszli wszyscy pozostali 
dwoje: biedna kobieta i miłosierdzie. Jeśli nasza 

scena jest krzykiem, by rozpoznać w Jezusie 
miłosierdzie Ojca, musimy sobie uświadomić, 

czym jest miłosierdzie. To wewnętrzny przy-

mus pochylania się nad tym, co słabe, co doma-
ga się zmiłowania przez swoją bezradność i 

wynikającą z tego tytułu zależność. Tak opisy-
wana miłość niesie w sobie całkowitą darmo-

wość i bezinteresowność. Tylko dla faryzeu-
szów wszystko było już jasne. Nie przewidzieli 

tylko jednego – że Ten, od którego oczekiwali 
potwierdzenia własnej „sprawiedliwości”, wła-
snych grzesznych zamysłów, jest Jedynym 

Sprawiedliwym i nie przyszedł, by świat sądzić, 
ale szukać tych, którzy zginęli, tych, „którzy się 

źle mają”. A dziś Jezus pyta: Kto z was jest bez 
grzechu? Każdy z nas musi spojrzeć na siebie 

bez udawania, obłudy, oszukiwania się. Prze-
cież Chrystus już nieraz udo-

wadniał, że zna ludzkie my-
śli... Spowiadamy się z 
„grzechów cudzych”, oskarża-

my, napiętnujemy, domagamy się sprawiedli-
wości, jesteśmy oburzeni. A Jezus „pisze nam 

nasze grzechy” i czeka na nasze nawrócenie. Po 
co więc szukać najpierw błędów u innych, po 

co oskarżać i napiętnować ich wady? Poczytaj 
to co Jezus pisze dla ciebie. Nie doświadczysz 
miłosierdzia Bożego, jeśli będziesz stale twier-

dził, że nie masz grzechów, że jesteś zdrowy, że 
masz „tylko lekki katar" i że jesteś bez grzechu, 

to niepotrzebny ci ani lekarz, ani Boże Miło-
sierdzie. Spróbuj jednak zdać się na Jezusa, 

które jak nikt inny zna prawdę o tobie, najlepiej 
wie, co ci dolega i w jaki sposób uwolnić się od 

swojej słabości.              (Ks. Leszek Smoliński) 
Przy rozstrzyganiu codziennych dylematów, jak 
zachować się wobec słabości i grzechów wokół 

siebie, warto uwzględnić starożytną zasadę: 
Cokolwiek czynisz, patrz końca. Mamy prawo 

reagować, ale u podstaw naszego działania nie 
może chodzić o niecne intencje. Dobro Kościo-

ła i osobiste korzyści bliźnich są najważniejsze. 

V 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 

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 
+ Andrzej, Grażyna, Agnieszka i Radek  
Wyrostek (Paweł Zawadzki z rodziną) 

Hatfield 18.00 
+ Gustaw Łosiowski w 18 rocznicę śmierci 

(wnuk Piotr z rodziną) 

05.04.2022 
Wtorek 

Letchworth 18.30 + Józef 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 
+ Maria Tabaszewska w 4 rocznicę śmierci 

(córka Marzena z mężem) 

10.04.2022 
Niedziela   

Letchworth 13.00 

NIEDZIELA PALMOWA  
CZYLI MĘKI PAŃSKIEJ 

Dziękczynno - błagalna w intencji Renaty,  
Moniki i Tomasza z okazji urodzin 

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) 

12.04.2022 
Wtorek 

Letchworth 18.30 Nie ma intencji 

13.04.2022 
Środa 

Stevenage 18.30 Nie ma intencji 

14.04.2022 
Czwartek 

Stevenage 17.00 
WIELKI CZWARTEK 

Msza św. Wieczerzy Pańskiej 

15.04.2022 
Piątek 

Letchworth 
 

17.30 
18.00 

WIELKI PIĄTEK 
Droga Krzyżowa 

Liturgia Wielkiego Piątku 

16.04.2022 
Sobota 

Stevenage 17.00 

WIELKA SOBOTA 
LITURGIA WIGILII PASCHALNEJ 

W intencji Parafii  
(przynosimy świece) 

INTENCJE MSZALNE  

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

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

śmierci św. Jana Pawła II (2005), 14.04 - Święto Chrztu Polski. 
 

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

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

wości 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 Niedzielę Palmową, 14 kwietnia, przed Mszą św. w Letchworth i Stevenage, dzieci z 

Polskiej Sobotniej Szkoły w Hitchin, jak co roku, będą sprzedawać własnoręcznie wykonane pa-

lemki. Cały dochód ze sprzedaży będzie przeznaczony na potrzeby Polskiej Szkoły Sobotniej w 

Hitchin. Serdecznie zapraszamy i zachęcamy do nabywania palemek. 
 

7. W Wielki Piątek, w Letchworth w czasie adoracji Krzyża składane ofiary przeznaczone są 

na Fundusz Ziemi Świętej. W Wielką Sobotę zaś na Liturgię przynosimy świece. 
 

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. 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/

