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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.  

W książce pt. „Chodź, bądź moim świa-
tłem” (Znak 2015) znajduje się zbiór listów 
Matki Teresy z Kalkuty, opracowany przez jej 
wieloletniego spowiednika. Publikacja odsłania 
nieznane dotąd duchowe oblicze Misjonarki 
Miłości. Przez 50 lat pogrążona była ona w 
„wewnętrznych ciemnościach” i toczyła długą, 
samotną walkę o wierność Chrystusowi. Jakże 
ten obraz jest inny od tego, który znaliśmy do-
tąd z tysięcy zdjęć, filmów i książek, a który 
przedstawiał skromną kobietę, niosącą pomoc 
najuboższym i zapomnianym, uśmiechniętą, z 
przekonaniem mówiącą o Bogu. To doświad-
czenie „nocy ciemnej” w wierze Matki Teresy 
pomaga nam lepiej zrozu-
mieć uczniów, których przed-
stawia dzisiejsza Ewangelia. 
Pokazuje, jak odkrywać 
obecność Zmartwychwstałego, który wzywa 
Piotra do pójścia za Nim drogą cierpienia. Wie-
rzyć to pójść za Zmartwychwstałym, to dać się 
„opasać i poprowadzić”. Jezus przecież jest 
pośród wierzących, choć nie zawsze możemy 
„odczuwać” Jego obecność. Nie bez znaczenia 
jest to, że uczniowie spotykają Jezusa będącego 
w drodze. Droga symbolizuje tu przede wszyst-
kim trud wzrastania w wierze. Człowiek otrzy-
muje od Boga dar wiary, ale ma za zadanie go 
rozwijać. Nawet wtedy, gdy wydaje mu się, że 
po ludzku wszystko stracone, a przed oczyma 
rozciąga się bezkresna ciemność. Bo wiara to 
światło, które swoimi promieniami oświeca i 
rozgrzewa nasze serca, napełniając je ufnością 
w moc Boga. Droga wiary Matki Teresy, spo-
tkanie Jezusa nad Morzem Tyberiadzkim z 
uczniami, to doświadczenia bliskie wielu z nas. 
Prowadzi ono do spotkania z Chrystusem żyją-
cym, który przychodzi w słowie i karmi nas 
swoim Ciałem. Pokazuje, jednocześnie, że nie 
możemy przyjmować wiary powierzchownie, 

jak zwykłej plotki. Przyjąć wiarę to zaprosić do 
swojego życia Jezusa i wyznać: „Panie, Ty 
wiesz że Cię kocham”. Bóg wzywa nad do tego, 
żebyśmy bardziej słuchali Jego niż ludzi. W ten 
sposób nasze życie stanie się inne, zmieni swoją 
perspektywę. Nie chodzi przecież o to, by po-
święcać Bogu trochę czasu w niedzielę, co-
dziennie rano i wieczorem. Wiara powinna 
przemieniać całe nasze życie, wpływać na nasze 
myślenie, nasze życiowe wybory. Nie może być 
takiej sytuacji, że uznajemy się za ludzi wierzą-
cych, a jesteśmy za tym, co nie jest zgodne z 
Ewangelią. Ważna jest więc wierność w spra-
wach drobnych, jak codzienna modlitwa w ro-

dzinie, regularne uczestnicze-
nie we niedzielnej Euchary-
stii, z szacunkiem uczyniony 
znak krzyża. Wiara prowadzi 

nas do uczciwości w wykonywaniu pracy, su-
miennej nauki w szkole, przestrzegania w co-
dziennym życiu przykazań Bożych i kościel-
nych. Wiara wskazuje, by podejmować starania 
o dobro własnej rodziny, godne traktowanie 
współmałżonka, zaangażowanie w trud wycho-
wania dzieci i młodzieży, dobre traktowanie 
członków rodziny i pracę nad swoimi wadami. 
Wiara motywuje nas do tego, by nie pozosta-
wać obojętnym wobec zła, które dzieje się wo-
kół nas. Mamy również rozwijać swoją wrażli-
wość, by nie przechodzić obojętnie wobec cier-
pienia i niesprawiedliwości, które dotykają in-
nych ludzi. Nasza codzienność daje nam okazję 
do świadectwa wiary w Zmartwychwstałego 
Pana. W ten sposób – jak zauważa papież Fran-
ciszek – stajemy się „żywymi pisarzami Ewan-
gelii”. W tym obrazie radosnego połowu jest 
powolna budowa wspólnoty Kościoła, symboli-
zowana przez sieć pełną ryb mozolnie wyciąga-
nych przez Piotra - rybaka.  (Ks. L Smoliński) 

Naród polski wielokrotnie w ciągu swych dziejów doświadczał szczególnej 
opieki Matki Bożej. Moc tej opieki zajaśniała wyjątkowo podczas najazdu 

szwedzkiego. Po cudownej obronie Jasnej Góry przed Szwedami, król Jan 
Kazimierz 1 kwietnia 1656 uroczystym aktem oddał nasz kraj pod opiekę Mat-

ki Bożej, obierając Ją Królową Polski. Po odrodzeniu Polski Papież Pius XI 
ustanowił w 1924 roku specjalne święto Najświętszej Maryi Panny, Królowej 

Polski, i pozwolił je obchodzić w pamiętnym dniu uchwalenia Konstytucji 3 
Maja. Papież Jan XXIII ogłosił Najświętszą Maryję Pannę Królową Polski, 
główną patronką kraju, obok świętych biskupów i męczenników: Wojciecha i 

Stanisława. W 300. rocznicę królewskich ślubów, nową ich wersję opracował 
przebywający wówczas w miejscu internowania Prymas Polski kard. Stefan Wyszyński. Jasno-

górskie Śluby Narodu - po uwolnieniu Prymasa - złożył uroczyście na Jasnej Górze Episkopat 
Polski 26 sierpnia 1956 r. w uroczystość Matki Boskiej Częstochowskiej w obecności miliona 

wiernych. 10 lat później, 3 maja 1966 r. tam właśnie odbyły się centralne uroczystości milenijne 
chrztu Polski. Dokonano wówczas aktu zawierzenia Matce Bożej i powierzenia narodu polskiego 

Jej opiece na kolejne 1000 lat. Wezwanie "Królowo Polski" zostało na stałe wpisane do Litanii 
Loretańskiej w 1908 r., kiedy zezwolił na to papież Pius X. Po uzyskaniu niepodległości przez 
Polskę biskupi zwrócili się do Stolicy Apostolskiej z prośbą rozszerzenia tego święta na cały kraj. 

Jako datę zaproponowano dzień 3 maja, na pamiątkę pierwszej polskiej Konstytucji. Święto za-
twierdzone zostało oficjalnie w 1920 r. przez papieża Benedykta XV.  

III NIEDZIELA  

WIELKANOCNA 

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


DATA LOKALIZACJA GODZ. INTENCJE I NABOŻEŃSTWA 

30.04.2022 
Sobota 

Stevenage 17.00 Nie ma intencji 

01.05.2022 
Niedziela 

Letchworth 13.00 
III NIEDZIELA WIELKANOCNA 

+ Zbigniew Ciołko (rodzina) 

Hemel Hempstead 16.00 Nie ma intencji 

Hatfield 18.00 Nie ma intencji 

03.05.2022 
Wtorek 

Letchworth 18.30 
Dziękczynno - błagalna w intencji Kingi i  

Marcina Prygoń w 19 rocznicę ślubu 

04.05.2022 
Środa 

Stevenage 18.30 Nie ma intencji 

06.05.2022 
Piątek 

Stevenage 18.30 
PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA 

W intencji członków Róży Różańcowej z prośbą 
o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej 

07.05.2022 
Sobota 

Stevenage 
Msza św. niedzielna 

17.00 
Dziękczynna za szczęśliwe narodziny Jana 

Kaczmarka z prośbą o zdrowie i Boże błog. dla 
niego i rodziców (Tatiana i Rafał) 

08.05.2022 
Niedziela 

Letchworth 13.00 
IV NIEDZIELA WIELKANOCNA  

+ Stanisław, Jan, Jadwiga Mechelewscy  
(Maria Mechelewska) 

St Albans 16.00 + Cecylia i Andrzej Jakubowski Anna z rodziną) 

Hatfield 18.00 
Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, 
przewodnictwo i pomoc dla Gosi w 40 rocznicę 

urodzin. (koleżanka Iwona) 

10.05.2022 
Wtorek 

Letchworth 18.30 + Natalia Stanisz 

11.05.2022 
Środa 

Stevenage 18.30 Nie ma intencji 

13.05.2022 
Piątek 

Stevenage 18.30 Nie ma intencji 

14.05.2022 
Sobota 

Stevenage 
Msza św. niedzielna 

17.00 
V NIEDZIELA WIELKANOCNA  

+ Czesława Gąsior w 11 r. śm., Władysław Gą-
sior w 43  r. śm. oraz Janusz Zieliński (rodzina) 

Letchworth 13.00 + Natalia Stanisz (mąż z dziećmi) 

15.05.2022 
Niedziela 

Hemel Hempstead 16.00 + Wojciech Komorowski i Jerzy Pietrak 

Hatfield 18.00 
+ Danuta Petryszyn w 4 rocznicę śmierci  

(syn z rodziną) 

INTENCJE MSZALNE  

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

1. W najbliższych tygodniach w liturgii Kościoła będziemy przeżywać: 01.05 - św. Józefa 
Rzemieślnika, święto, Święto Pracy, 02.05 - św. Atanazego, biskupa i doktora Kościoła, wspo-

mnienie oraz Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, 03.05 - NMP KRÓLOWEJ POLSKI, GÓW-
NEJ PATRONKI POLSKI, UROCZYSTOŚĆ,  Święto Konstytucji Trzeciego Maja, , 04.05 - św. 

Floriana, męczennika, wspomnienie, 09.05 - św. Stanisława Biskupa i Męczennika, głównego 
patrona Polski, Uroczystość, 12.05 - św. Nereusz, Achillesa i Pankracego, męczenników, 13.05 - 

NMP z Fatimy, 14.05 - św. Macieja Apostoła, święto. 

 

2. I Komunia św. odbędzie w dwóch turach: 21 maja 2022 (sobota) w Stevenage o godz. 
14.30 oraz 28 maja 2022 (sobota) w Hatfield o godz. 12.30. Pamiętajmy o modlitwie za dzie-

ci, które pierwszy raz przyjmą Pana Jezusa do swego serca oraz za ich rodziców i rodziny. 
 

3. 03 maja (wtorek) przypada Uroczystość NMP Królowej Polski oraz Święto Konstytucji 

Trzeciego Maja. Serdecznie zapraszam na Mszę św. w intencji naszej Ojczyzny i Polaków. 
Letchworth o godz. 18.30. 
 

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

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 serdecznie. 
 

6. 06 maja przypada pierwszy piątek miesiąca. Msza św. w Stevenage o godz 18.30 a okazja 
do spowiedzi św. od godziny 17.45. Od godziny 17.45 do Mszy św. wystawienie Najświętszego 

Sakramentu i możliwość adoracji w ciszy Pana Jezusa.  
 

7. Rozpoczynamy miesiąc maj poświęcony czci Matki Bożej. Po Mszach św. w dni powsze-
dnie modlimy się Litanią Loretańską. 
 

8. Rodzice Emilki Styczyńskiej (15 lat) poszukują dawcy nerki dla córki. Sami tego nie mo-
gą uczynić, gdyż badania potwierdziły nieprzydatność ich narządów. Wszelkie informacje pod 

tymi adresami mailowymi: emp.transport@yahoo.com (tata) lub anita.copley@gstt.nhs.uk (NHS) 
 

9. Dzień Modlitw o Powołania, obchodzony co roku w IV Niedzielę Wielkanocną, to inicja-
tywa Pawła VI, który postanowił, że jedna z niedziel okresu wielkanocnego będzie przeznaczona 

na modlitwę o powołania do stanu kapłańskiego i życia zakonnego. Była to odpowiedź papieża 
na utrzymujący się, a nawet pogłębiający się już wówczas kryzys w Kościele, którego jednym z 

najjaskrawszych i najboleśniejszych przejawów był spadek powołań, i to zarówno wśród męż-
czyzn, jak i kobiet.  

 

MODLITWA O POWOŁANIA 
 

O Jezu, Boski pasterzu, 
który powołałeś apostołów, aby ich uczynić rybkami dusz, 

pociągnij ku sobie gorące i szlachetne umysły młodych ludzi i uczyń ich swoimi sługami. 
Spraw, by dzielili Twoje pragnienie powszechnego odkupienia, 

dla którego dobra ustawicznie składasz na ołtarzach swoja Ofiarę. 
Ty, o Panie, który żyjesz, aby się wstawiać za nami, otwórz przed nimi horyzonty, 

by dostrzegli cały świat, w którym wznosi się niema prośba tak wielu braci  

o światło prawdy i ciepło miłości. 
Spraw, by – odpowiadając na Twoje wołanie – przedłużali, tu na ziemi, Twoja misje, 

budowali Twoje Ciało Mistyczne – Kościół i byli solą ziemi i światłością świata. Amen. 
DLA PRZYPOMNIENIA: DNIA 29 MAJA PRZYPADA PIĄTA NIEDZIELA MISIĄCA. 

W ZWIĄZKU Z TYM NIE MA MSZY ŚW. O GODZ. 16.00 


