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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.  

Liturgia Niedzieli Palmowej przybliża nam 
zbawcze wydarzenia z życia Jezusa Chrystusa. 
Przypomina uroczysty wjazd do Jerozolimy, 
który jest bezpośrednim przygotowaniem do 
Jego męki i śmierci na krzyżu. Tłumy witające 
wkraczającego do Jerozolimy Pana rzucały na 
drogę płaszcze i gałązki, wołając: „Hosanna 
Synowi Dawidowemu”. Triumf Chrystusa i 
Jego Ofiara są ze sobą nierozerwalnie związane. 
Podobnie jest też z naszym ludzkim i chrześci-
jańskim losem, który jest uczestnictwem w ży-
ciu Boskiego Mistrza. Co roku Kościół pozwala 
nam w Niedzielę Palmową, zwaną Niedzielą 
Męki Pańskiej, wsłuchiwać się na nowo w hi-
storię Jezusa. To On siłą mi-
łości pokonał zło i wziął na 
siebie całą nieprawość czło-
wieka, o której tak mówił św. 
Jan Paweł II w czasie swojej pielgrzymki do 
Polski w 2002 roku w Krakowie: „Na wiele 
sposobów usiłuje się zagłuszyć głos Boga w 
ludzkich sercach, a Jego samego uczynić 
‘wielkim nieobecnym’ w kulturze i społecznej 
świadomości narodów. Tajemnica nieprawo-
ści wciąż wpisuje się w rzeczywistość świata, w 
którym żyjemy”. Doświadczając tajemnicy nie-
prawości, rodzącego się na naszych oczach zła, 
z lękiem patrzymy w przyszłość, obawiamy się 
pustki, cierpienia i unicestwienia. Jeśli chcemy 
zobaczyć, jak daleko Bóg przybliżył się do nas, 
by nas uwolnić od nieprawości i lęków, to mu-
simy spojrzeć na krzyż Chrystusa. To dzięki 
Jego zbawczej ofierze wyzwolenie od grzechu i 
śmierci stało się także naszym udziałem. Żyje-
my ze świadomością, że Pan Bóg nas wspoma-
ga. Historia męki i śmierci Jezusa ukazuje nam 
konkretną drogę, która jest wyjściem z kręgu 
zła. To droga pięknej i konsekwentnej miłości, 
połączonej z ofiarą, na której Chrystus uczy, jak 
zwyciężać zło siłą dobra. Nie daje się ponieść 

emocjom i poszukiwaniu taniej sensacji, ani 
poklasku wśród wiwatującego tłumu. Ma świa-
domość, że tłum, który wykrzykuje radosne 
„Alleluja”, za chwilę zabrzmi złowrogim 
„ukrzyżuj”. Nasza miłość i jej siła wynika z 
naszego zawierzenia Bogu. Im więcej zaufamy, 
tym łaska Boża bardziej może działać w na-
szym życiu i przemieniać nas w dar dla innych. 
Na wzór św. Teresy od Dzieciątka Jezus, módl-
my się do Boga słowami jej „Aktu ofiarowania 
się miłosiernej miłości”: „Dziękuję Ci, o mój 
Boże! za wszystkie łaski, jakimi mnie obdarzy-
łeś, a szczególnie za to, że mnie przeprowadzi-
łeś przez próbę cierpienia. W dniu ostatecznym 

z radością będę patrzyła na 
Ciebie trzymającego berło 
Krzyża; skoro raczyłeś po-
dzielić się ze mną tym drogo-

cennym Krzyżem, ufam, że w Niebie będę po-
dobna do Ciebie i na moim uwielbionym ciele 
ujrzę jaśniejące chwałą święte stygmaty Twej 
Męki… (…) nie chcę jednak zbierać zasług, 
chcę pracować jedynie z Miłości ku Tobie, tyl-
ko w tym celu, by sprawić Ci radość, pocieszać 
Twoje Najświętsze Serce i ratować dusze, które 
będą Cię kochać przez całą wieczność. Pod 
wieczór życia stanę przed Tobą z pustymi ręko-
ma, bo nie proszę Cię, Panie, byś liczył moje 
uczynki. (…) Pragnę więc przyodziać się Twoją 
własną Sprawiedliwością i jako dar Twojej Mi-
łości otrzymać wieczne posiadania Ciebie sa-
mego”. Nie sposób obok krzyża przejść obojęt-
nie. Jest w nim przeogromna siła. Dlatego w 
Wielki Piątek padnę na twarz przed krzyżem i 
zaśpiewam: ”Pójdźmy z pokłonem!”. Krzyżowa 
męka Jezusa nie położyła kresu cierpieniom. 
Nawet nie zdołała niczego wyjaśnić. Ale prze-
cież Bóg napełnił cierpienie swoją obecnością. 
Czy to nie wystarczy, by pokłonić się przed 
Ukrzyżowanym?            (Ks. Leszek Smoliński) 

NIEDZIELA PALMOWA 

CZYLI MĘKI PAŃSKIEJ 

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 
Ostatnia okazja do spowiedzi św. przed Wielkanocą:  

wtorek, 12.04, Letchworth, godz. 18.00 - 18.30 

oraz środa, 13.04, Stevenage, godz. 18.00 - 18.30 i po Mszy św. 

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


DATA LOKALIZACJA GODZ. INTENCJE I NABOŻEŃSTWA 

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 
O łaskę uzdrowienia z choroby, Boże  

błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Anny 

13.04.2022 
Środa 

Stevenage 18.30 
+ Luksja Bacuta w 1 rocznicę śmierci oraz 

zmarli z rodzin Bacuta i Borowica 

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 i Parafian 
(przynosimy świece) 

17.04.2022 
Niedziela 

Letchworth 13.00 

NIEDZIELA WIELKANOCNA  
ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO 

 

W intencji Parafii i Parafian 

Hemel Hempstead 16.00 
+ Marianna i Bronisław Przydryga  

(wnuczka Lidia z rodziną) 

Hatfield 18.00 + Maria Piątek w 1 rocznicę śmierci 

18.04.2022 
Poniedzia-

łek 

Letchworth 13.00 
PONIEDZIAŁEK W OKTAWIE  

WIELKANOCY 
+ Natalia Stanisz 

St Albans 16.00 Nie ma intencji 

19.04.2022 
Wtorek 

Letchworth 18.30 NIE MA MSZY ŚW. 

20.04.2022 
Środa 

Stevenage 18.30 Nie ma intencji 

INTENCJE MSZALNE  

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

1. W najbliższych tygodniach w liturgii Kościoła będziemy przeżywać: Dzisiaj (10.04) Nie-
dziela Palmowa czyli Męki Pańskiej. Rozpoczynamy Wielki Tydzień w Liturgii Kościoła, której 
sercem jest Triduum Paschalne, czyli Wielki Czwartek (dzień ustanowienia Eucharystii i Kapłań-
stwa), Wielki Piątek (dzień męki i śmierci Pana Jezusa) i Wielka Sobota (Wigilia Paschalna). 
 

2. Drogi Krzyżowe w Wielkim Tygodniu: Letchworth - wtorek o godz.  18.30 a po nabożeń-
stwie Msza św. oraz Stevenage - piątek, o godz. 17.30 a po nabożeństwie Liturgia Wielkiego 
Piątku. Gorzkie Żale śpiewamy w każdą sobotę i niedzielę 20 minut przed Mszą św.  
 

3. W każdą niedzielę Wielkiego Postu i w każdym ośrodku będzie można złożyć ofiarę jako 
jałmużnę Wielkopostną, która będzie przeznaczona na pomoc osobom w potrzebie.  
 

4. W każdy piątek (z wyjątkiem Wielkiego Piątku) przed Mszą św. w Stevenage - wystawie-
nie 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. 
 

5. 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. 
 

6. 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. 
 

7. Plan Mszy św. i nabożeństw na okres Wielkanocny znajduje się na ostatniej stronie biule-
tynu. Zachęcam, aby się z nim zapoznać. 
 

8. 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. 
 

TRIDUUM PASCHALNE 
 

Od Wielkiego Czwartku, który w tym roku przypada 14 kwietnia, Kościół rozpoczyna uroczyste 
obchody Triduum Paschalnego, w czasie którego będzie wspominać mękę, śmierć i zmartwych-
wstanie Jezusa Chrystusa. W Wielki Czwartek liturgia uobecnia Ostatnią Wieczerzę, ustanowie-
nie przez Jezusa Eucharystii oraz kapłaństwa służebnego. Wielki Czwartek jest szczególnym 
świętem kapłanów. Wielki Piątek to dzień Krzyża. Po południu odprawiana jest niepowtarzalna 
wielkopiątkowa Liturgia Męki Pańskiej. Centralnym wydarzeniem liturgii wielkopiątkowej jest 
adoracja Krzyża. Wielka Sobota jest dniem ciszy i oczekiwania. Dla uczniów Jezusa był to dzień 
największej próby. Wielki Piątek i Wielka Sobota to jedyny czas w ciągu roku, kiedy Kościół nie 
sprawuje Mszy św. Wielkanoc zaczyna się już w sobotę po zachodzie słońca. Rozpoczyna ją li-
turgia światła. Na zewnątrz kościoła kapłan święci ogień, od którego następnie zapala się Paschał 
- wielką woskową świecę, która symbolizuje zmartwychwstałego Chrystusa. Wigilia Paschalna 
kończy się Eucharystią i procesją rezurekcyjną. Ponieważ cud Zmartwychwstania jakby nie mie-
ści się w jednym dniu, dlatego też Kościół obchodzi Oktawę Wielkiej Nocy - przez osiem dni bez 
przerwy wciąż powtarza się tę samą prawdę, że Chrystus Zmartwychwstał. Ostatnim dniem okta-
wy jest Biała Niedziela, nazywana obecnie także Niedzielą Miłosierdzia Bożego.  


