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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) 

Czterdzieści dni po Niedzieli Zmartwychwstania Chrystusa Kościół katolicki świętuje Uroczy-
stość Wniebowstąpienia Pańskiego. Jest to pamiątka triumfalnego powrotu Pana Jezusa do nieba, 
skąd przyszedł na ziemię dla naszego zbawienia przyjmując naturę ludzką. Wniebowstąpienie to 
nie tylko dzień wielkiej radości dla nieba ale również dla całego rodzaju ludzkiego. Oto Pan Jezus 
wstąpił do nieba nie sam, ale zabrał ze sobą wszystkie dusze świętych. Ten dzień jest tym rado-
śniejszy, że Chrystus powrócił do swojego Ojca wraz z naturą ludzką, w której walczył na ziemi i 
zwyciężył. Przyoblekł się w nią dla naszego zbawienia, kiedy począł się z Ducha Świętego w 
łonie Maryi Dziewicy. Teraz jako Bóg - Człowiek po pokonaniu śmierci w tajemnicy zmartwych-
wstania i w tej naturze odbiera dodatkową chwałę. Wniebowstąpienie to więc nie tylko osobisty 
triumf Chrystusa, ale także nasze zwycięstwo, najwyższa chwała naszej ludzkiej natury. Kiedy 
wyznajemy wiarę podczas Mszy św., odmawiamy wtedy takie słowa: " Wstąpił do nieba, siedzi 
po prawicy Ojca". Dla nas oznacza to, że zostaliśmy wyniesieni ponad wszystkie stworzenia, na-
wet ponad aniołów. W uwielbionej naturze Jezusa Chrystusa chwałę odbiera nie tylko człowiek, 
ale również całe stworzenie. Należałoby się zastanowić, do czego nasz Pan zobowiązuje nas w 
tajemnicy Wniebowstąpienia. Św. Augustyn zachęca wierzących w Chrystusa w taki sposób: "W 
dniu dzisiejszym nasz Pan, Jezus Chrystus, wstąpił do nieba: podążajmy tam sercem razem z 
Nim". W Polsce uroczystość Wniebowstąpienia - zgodnie z dekretem watykańskiej Kongregacji 
ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów (patrz link niżej) - od 2004 r. obchodzimy w VII 
Niedzielę Wielkanocną. 

Jako chrześcijanie doskonale wiemy, że istnieje 
ogromne zapotrzebowanie w świecie na wza-

jemną miłość. Przypomina nam o tym Jezus w 
Wieczerniku, dając nowe prawo – prawo miło-

ści, które jest znakiem rozpoznawczym Jego 
uczniów: „Daję wam przykazanie nowe, aby-

ście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was 
umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali 
wzajemnie. Po tym wszyscy poznają, żeście 

uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie 
miłowali”. Chrześcijańska miłość bliźniego jest 

nie tylko znakiem rozpoznawczym, ale także 
znakiem jedności we wspólnocie wierzących. 

Stanowi nie tyle wynik poświęcenia się dla in-
nych co raczej najgłębsze 

pragnienie serca i osobisty 
zysk dla kogoś, kto kocha. 
Każdy człowiek odnosi ko-

rzyść, gdy jest kochany. Jednak paradoksalnie 
największą korzyść odnosi ten, kto kocha in-

nych, daje siebie. Człowiek stworzony na obraz 
i podobieństwo Boże nie może bowiem w pełni 

zrealizować samego siebie inaczej jak tylko 
poprzez miłość, czyli przez bezinteresowny, 
szczery dar z samego siebie, ze swojego życia. 

Chrystus dając nam „Nowe przykazanie” wzy-
wa nas jednocześnie do tego, żeby stale na no-

wo żyć według niego. Św. Josemaria Escirva 
stwierdza, że „najważniejszym apostolstwem 

jaki chrześcijanie mogą czynić na świecie, naj-
lepszym świadectwem wiary, jest współpraco-

wać, by wewnątrz Kościoła zawsze panował 
klimat autentycznej miłości”. Może warto więc 
zacząć od małych kroków. Może warto zacząć 

od małych kroków, od drobiazgów, by zoba-
czyć w drugim człowieku Jezusa, któremu mo-

żemy pomóc? Bez wzajemnej miłości trudno 
sobie wyobrazić normalne funkcjonowanie w 

domu, w pracy, na ulicy czy w parafii. Dlatego 

często szukamy miłości wokół siebie. Wokół 
nas jest tak wielu ludzi, również takich, o któ-

rych można powiedzieć „to dobry człowiek”. 
Niektórzy jednak stwierdzają: „dobroć dla in-

nych” nie zawsze jest niestety znakiem firmo-
wych chrześcijan. Co trzeba zrobić, aby tak się 

stało? Jak kochać tych, których nienawidzimy z 
racji na wyrządzoną krzywdę, których wpisali-
śmy na swoją „czarną listę”? W jaki sposób 

troszczyć się o to, by nasze chrześcijaństwo nie 
zamieniło się w pustosłowie? Nie czekajmy z 

naszym wyrażaniem miłości, aż będzie za póź-
no. Na zakończenie wsłuchajmy się w słowa 

Gabriela Marqueza, laureata literackiej Nagrody 
Nobla z 1982 roku, chorego na 

nowotwór złośliwy układu 
limfatycznego. Tak napisał w 
liście do swoich przyjaciół: 

„Jutro nie jest zagwarantowane nikomu, ani 
młodemu, ani staremu. Być może, że dzisiaj 

patrzysz po raz ostatni na tych, których ko-
chasz. Dlatego nie zwlekaj, uczyń to dzisiaj, bo 

jeśli się okaże, że nie doczekasz jutra, będziesz 
żałował dnia, w którym zabrakło ci czasu na 
jeden uśmiech, na jeden pocałunek, że byłeś 

zbyt zajęty, by przekazać im ostatnie życzenie. 
Bądź zawsze blisko tych, których kochasz, 

mów im głośno, jak bardzo ich potrzebujesz, 
jak ich kochasz i bądź dla nich dobry, miej czas, 

aby im powiedzieć ‘jak mi przykro’, 
‘przepraszam’, ‘proszę’, ‘dziękuję’ i wszystkie 

inne słowa miłości, jakie tylko znasz. Nikt cię 
nie będzie pamiętał za twoje myśli sekretne. 
Proś więc Pana o siłę i mądrość, abyś mógł je 

wyrazić. Okaż swym przyjaciołom i bliskim, 
jak bardzo są ci potrzebni”. Miłość nie jest wy-

rachowaną strategią liczącą na jakiś posag, tyl-
ko zatraceniem siebie dla zbawienia innych, po 

prostu poświęceniem. (Ks. Leszek Smoliński) 

 
 

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.  

V NIEDZIELA  

WIELKANOCNA 

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


DATA LOKALIZACJA GODZ. INTENCJE I NABOŻEŃSTWA 

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) 

15.05.2022 
Niedziela 

Letchworth 13.00 + Natalia Stanisz (mąż z dziećmi) 

Hemel Hempstead 16.00 + Wojciech Komorowski i Jerzy Pietrak 

Hatfield 18.00 
+ Danuta Petryszyn w 4 rocznicę śmierci  

(syn z rodziną) 

17.05.2022 
Wtorek 

Letchworth 18.30 + Paweł Dobrzycki (Bogusław) 

18.05.2022 
Środa 

Stevenage 18.30 Nie ma intencji 

20.05.2022 
Piątek 

Stevenage 18.30 

Dziękczynno - błagalna w intencji Anny Świej-
kowskiej z okazji urodzin (mąż z córką) oraz w 

intencji Anny i Krzysztofa Świejkowskich  
z okazji 15 rocznicy ślubu 

21.05.2022 
Sobota 

Stevenage 
Msza św. niedzielna 

17.00 
+ Krzysztof Marszal w 3 tygodnie po śmierci 

(dzieci z rodzinami) 

22.05.2022 
Niedziela 

Letchworth 13.00 

VI NIEDZIELA WIELKANOCNA  
Dziękczynna za wszelkie otrzymane łaski z 

prośbą o dalsze Boże błog. dla Oliviera Smou-
chy oraz jego rodziców i brata (dziadkowie) 

St Albans 16.00 
Dziękczynno - błagalna w intencji dzieci z róży 

różańcowej pw. Św. Józefa 

Hatfield 18.00 
+ Stanisław Mochel w 5 rocznicę śmierci  

(córka z rodziną) 

24.05.2022 
Wtorek 

Letchworth 18.30 + Urszula Poldek i jej rodzice (Maria Król) 

25.05.2022 
Środa 

Stevenage 18.30 + Natalia Stanisz 

27.05.2022 
Piątek 

Stevenage 18.30 
+ Wiktor Kaźmierczak w miesiąc po śmierci 

(córka z rodziną) 

28.05.2022 
Sobota 

Stevenage 
Msza św. niedzielna 

17.00 
WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE  

Nie ma intencji 

29.05.2022 
Niedziela 

Letchworth 13.00 
+ Natalia, Tadeusz, Gertruda Czerwińska 

(Stanisława Sobek) 

V NIEDZIELA MIESIĄCA - NIE MA MSZY ŚW. O GODZ. 16.00 

Hatfield 18.00 
+ Stanisław Sokołowski w 20 rocznicę śmierci 

(córka z rodziną) 

INTENCJE MSZALNE  

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

1. W najbliższych tygodniach w liturgii Kościoła będziemy przeżywać: 16.05 - św. Andrzeja 
Boboli, prezbitera i męczennika, patrona Polski, święto, 18.05 - św. Jana I, papieża i męczennika, 

20.05 - św. Bernardyna ze Sieny, prezbitera, 21.05 - św. męczenników Krzysztofa Magallaesa, 
prezbitera i Towarzyszy oraz św. Nepomucena, prezbitera i męczennika, 24.05 - Najświętszej 

Maryi Wspomożycielki wiernych, wspomnienie, 25.05 - św. Bedy Czcigodnego, prezbitera i dok-
tora Kościoła oraz św. Grzegorza VII, papieża i św. Marii Magdaleny de Pazzi, dziewicy, 26.05 - 

św. Filipa Neriego, prezbitera, wspomnienie oraz Dzień Matki.  

 

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

4. 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. 
 

5. Trwa miesiąc maj poświęcony czci Matki Bożej. Po Mszach św. w dni powszednie modli-
my się Litanią Loretańską. Zachęcam do tej modlitwy w gronie rodzinnym i indywidualnie. 
 

6. 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) 
 

7. PMK w Anglii i Walii oraz Polska Macierz Szkolna zapraszają na „Wesoły Dzień Dziec-
ka” do Laxton Hall (NN17 3AU) dnia 18.06.2022 w godzinach od 11.00 do 18.00. Wszystkie 
atrakcje całkowicie bezpłatnie.  
 

8. Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej - Laxton Hall (NN17 3AU) dnia 
19.06.2022. Program: 12.00 - piknik i grill, 14.00 - czuwanie modlitewne i okazja do spowiedzi, 

15.00 - Msza św. i procesja do czterech ołtarzy pod przewodnictwem Ks. Rektora PMK. 
 

9. Święto Rodziny pod hasłem Maryja i Józef - Niezwykłe Małżeństwo - Laxton Hall (NN17 
3AU) dnia 05.06.2022. Program: 12.00 - Msza św. i odnowienie  przyrzeczeń małżeńskich, 13.00 

- czas wolny na grill i kawiarnię, 14.30 - konferencja -  prof. Mieczysław Guzewicz, 15.15 - kon-
cert zespołu muzycznego Amen, 16.30 - adoracja Najświętszego Sakramentu i zakończenie. 
 

10. W niedzielę, 22 maja, dodatkowa kolekta na Fundację Jana Pawła II. Więcej informacji   
można  znaleźć pod tym adresem - www.fjp2.com 
 

11. Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego będziemy przeżywać tak jak w Kościele w Pol-

sce, w niedzielę, 29 maja a Zesłania Ducha Świętego w niedzielę, 05 czerwca. 
 

12. 06.06.1992 r., w Pelplinie, ks. Cezary przyjął święcenia kapłańskie. W tym roku zatem 

przypada perłowy jubileusz (30 lat) święceń kapłańskich ks. Cezarego. W związku z tym pragnę 
Was Drodzy Przyjaciele zaprosić na Mszę św. w Waszych intencjach oraz jako podziękowanie 
Bogu za 30 lat posługi kapłańskiej, do Stevenage w piątek, 10.06.2022 r., o godz. 19.00. Po Mszy 

św. skromny poczęstunek. Serdecznie zapraszam. 

DLA PRZYPOMNIENIA: DNIA 29 MAJA PRZYPADA PIĄTA NIEDZIELA MISIĄCA. 

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

INFORMACJA DOTYCZY ST ALBANS ORAZ HEMEL HEMPSTEAD 

http://www.fjp2.com/

