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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) 

Dary Ducha Świętego pozwalają odkryć, na czym polega Jego działanie.  
 

Dar mądrości to praktyczne zastosowanie zasad Bożego Prawa w codziennym życiu. Decyzje 
człowieka są wówczas podejmowane razem z Duchem Świętym, dlatego zawsze są mądre. 
Dar rozumu uzdalnia człowieka do wchodzenia w głąb tajemnic objawienia, czyli pozwala poru-
szać się w Bożym świecie. Duch Święty pomaga w jego rozumieniu. 
Dar rady to działanie Ducha Świętego w chwilach podejmowania przez człowieka trudnych de-
cyzji, gdy dotyczą one zarówno jego, jak i innych ludzi. 
Dar męstwa to działanie Ducha Świętego w naszym sercu wtedy, gdy trzeba pokonać trudności, 
ale też wówczas, gdy trzeba zmierzyć się z przeciwnikiem mocniejszym od nas. 
Dar umiejętności to idealna współpraca z Duchem Świętym w pełnieniu woli Ojca Niebieskiego. 
W jej wyniku wszystko zamienia się w akt miłości Boga i człowieka. 
Dar pobożności to modlitwa z Duchem Świętym, który stoi po naszej stronie i zwraca się do Oj-
ca, zwłaszcza wówczas, gdy chcemy, ale nie umiemy się modlić. 
Dar bojaźni Bożej to nieustanna troska Ducha Świętego, abyśmy uwolnieni z wszystkich lęków 
zabiegali o to, by nie utracić zaufania, jakim darzy nas Bóg. Tak rozumiana bojaźń jest jednym z 
elementów prawdziwej miłości. 
 

Ten zestaw darów umożliwia składanie świadectwa naszej wiary w Chrystusa, Syna Bożego. Ob-
serwujemy to w życiu wszystkich świętych. Życie Dobrą Nowiną bez tak bliskiej współpracy z 

Duchem Świętym jest niemożliwe. 

Wśród najbardziej reprezentatywnych dla sztuki 
bizantyńskiej ikon pokazanych na wystawie 
„Bizancjum”, zorganizowanej na przełomie 
2008/2009 roku w Królewskiej Akademii Sztuk 
Pięknych w Londynie, znalazła się ikona 
„Drabina do nieba” (tempera na desce, 41x29 
cm). Pochodzi ona ze słynnego klasztoru św. 
Katarzyny na Synaju i jest datowana na XII w. 
Bez wątpienia inspiracją do powstania ikony 
był traktat św. Jana Klimaka pod tym samym 
tytułem. Ikona znakomicie ilustruje dynamikę 
życia duchowego stanowiąc metaforę drogi 
wiary chrześcijanina wznoszącej go ku Bogu: 
mnisi podążają do raju po trzydziestu szcze-
blach drabiny łączącej niebo 
z ziemią. Tych trzydzieści 
stopni wieńczą trzy cnoty 
boskie: wiara, nadzieja i 
miłość. Są one dostępne jednak nie tylko dla 
herosów wiary, ale dla każdego chrześcijanina 
prowadzącego życie sprawiedliwe. W dzisiejszą 
uroczystość przychodzimy do Jezusa, który 
wskazuje na to, kim jesteśmy i dokąd zmierza-
my. Sam pomaga nam określić naszą tożsa-
mość, wskazuje kierunek naszego życia, kiedy 
„wśród radości wstępuje do nieba”. Idzie do 
domu Ojca, w którym jest wiele mieszkań. Idzie 
po to, ażeby przygotować nam miejsce. Jezus 
nie pozostawia nas jednak sierotami, daje nam 
obietnicę Ducha Świętego. Ducha Prawdy, Du-
cha Pocieszyciel, który będzie nas umacniał, 
oświecał, pomagał lepiej i pełniej zrozumieć 
tajemnicę Chrystusa. Wraz z Wniebowstąpie-
niem Chrystusa rozpoczyna się czas Ducha 
Świętego, czas Kościoła, który pomaga nam 
odkrywać naszą chrześcijańską tożsamość, na-
sze ostateczne powołanie. Każdy chrześcijanin 
podążający drogą życia, siłą wiary i mocą sa-
kramentów zmierza do poznania Boga i wspina 
się do bram nieba. W czasie tej drogi jest nieu-

stannie narażany na niebezpieczeństwa – musi 
toczyć walkę duchową z pokusami, które odwo-
dzącymi go od podstawowego celu życia ziem-
skiego, czyli zbawienia. Jednak nie wszyscy 
wychodzą z tych zmagań obronną ręką. Stąd 
potrzebne jest nieustanne trwanie w łączności z 
Jezusem, który jest „drabiną” do nieba, w takim 
samym znaczeniu jak jest drogą do nieba, praw-
dą i życiem. Ta droga prowadzi w górę, gdzie 
Jezus zasiada po prawicy Ojca. Chrystus prowa-
dzi wierzącego od najniższych krańców jego 
cielesności i doczesności, stopniowo, do prze-
miany, aż do chwili, w której „ujrzymy Go ta-
kim, jakim jest, i będziemy do Niego podobni”. 

Przykładem drabiny rajskiej na 
ziemi jest Kościół, Mistyczne 
Ciało Chrystusa. Żyjący w II 
wieku po Chr. św. Ireneusz 

opisywał Kościół jako drabinę pozwalającą 
wznieść się każdemu wierzącemu do Boga. 
Drabina ta wytycza drogę zbawienia w wymia-
rze jednostkowym, w relacji chrześcijanin – 
Bóg, jak i w wymiarze eklezjalnym – to Kościół 
pielgrzymujący. Zatem na rajskiej drabinie 
znajduje się cały Kościół, który zdąża do swego 
spełnienia, do pełni życie w Bogu. Ten Kościół 
przypomina nam nieustannie, że mamy odkry-
wać niebo w naszym sercu. Często jest to nie-
możliwe, ponieważ zasłania je obłok doczesno-
ści, obłok ludzkich wad, nałogów, niedoskona-
łości, czasem grzechu. Niech Chrystus, który 
jest obecny na ołtarzu jako „Sakrament miło-
ści”, pomoże nam odkryć prawdziwe szczęście 
w wiernym kroczeniu Jego śladami na drodze 
realizacji naszego życiowego powołania. Mieć 
głowę w niebie – to mieć nadzieję większą niż 
wszelkie ziemskie cele, to oddychać wieczno-
ścią nawet w dusznej ziemskiej atmosferze. 
                                       (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.  

WNIEBOWSTĄPIENIE 

PAŃSKIE 

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


DATA LOKALIZACJA GODZ. INTENCJE I NABOŻEŃSTWA 

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) 

31.05.2022 
Wtorek 

Letchworth 18.30 
Dziękczynno - błagalna w intencji Teresy  

Wochna w 80 rocznicę urodzin (syn z rodziną) 

01.06.2022 
Środa 

Stevenage 18.30 Nie ma intencji 

03.06.2022 
Piątek 

Stevenage 18.30 
I PIĄTEK MIESIĄCA 

W intencji członków Róży różańcowej pw. Św. 
Maksymilianina Kolbe oraz ich bliskich 

04.06.2022 
Sobota 

Stevenage 
Msza św. niedzielna 

17.00 + Zbigniew Ciołko (rodzina) 

05.06.2022 
Niedziela 

Letchworth 13.00 
ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO 

+ Stefania, Andrzej, Wojciech Purzyński, Wa-
cława, Aleksander, Adam (Maria Mechelewska) 

Hemel Hempstead 16.00 
W intencji Mateusza z prośbą o łaskę wiary, 

powrót do Kościoła, światło Ducha Świętego i 
opiekę Matki Bożej z okazji 28 r. urodzin 

Hatfield 18.00 
Dziękczynno - błagalna w intencji Szymona 

Głuch w 15 rocznicę urodzin (rodzice) 

07.06.2022 
Wtorek 

Letchworth 18.30 + Natalia Stanisz 

08.06.2022 
Środa 

Stevenage 18.30 Nie ma intencji 

10.06.2022 
Piątek 

Stevenage 19.00 
W intencji wszystkich Drogich Parafian oraz 
podziękowanie Bogu za 30 lat mojej posługi 

kapłańskiej (Polska/Kazachstan/Anglia) 

11.06.2022 
Sobota 

Stevenage 
Msza św. niedzielna 

17.00 
NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY  
+ Kajetan Migdal (przyjaciele) 

12.06.2022 
Niedziela 

Letchworth 13.00 
+ Stanisław Mechelewski w 7 rocznicę śmierci 

(żona, dzieci, wnuki) 

St Albans 16.00 
+ Włodzimierz Koper w 7 miesięcy po śmierci 

(rodzina Radałowicz) 

Hatfield 18.00 
+ Zbigniew Rybak w 21 rocznicę śmierci 

(Bartek) 

INTENCJE MSZALNE  

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

1. W najbliższych tygodniach w liturgii Kościoła będziemy przeżywać: 30.05 – św. Jana 
Sarkandra, prezbitera i męczennika, 31.05 - Nawiedzenie Najświętszej Maryi Panny, święto, 

01.06 - św. Justyna, męczennika, wspomnienie, 02.06 - św. męczenników Marcelina i Piotra, 
03.06 - św. Karola Lwangi i Towarzyszy, wspomnienie, 06.06 – Najświętszej Maryi Panny, Mat-

ki Kościoła, święto, 08.06 - św. Jadwigi Królowej, wspomnienie, 09.06 – Jezusa Chrystusa, Naj-
wyższego i Wiecznego Kapłana, święto, 11.06 - św. Barnaby Apostoła, wspomnienie  

 

2. Pragnę serdecznie pogratulować i wyrazić moją ogromną radość i wdzięczność wobec 
dzieci, które przystąpiły w naszej Parafii do I Komunii św., jak również rodzicom, wszystkim 
zaangażowanym w przygotowanie tych uroczystości oraz wszystkim obecnym. Niech Dobry 

Bóg Wam błogosławi, umacnia w dobrym, wierze i wzajemnej miłości. Bóg zapłać. 
 

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

4. 03 czerwca przypada I Piątek Miesiąca. Tak jak w każdy piątek przed Mszą św. w Steve-

nage - wystawienie Najświętszego Sakramentu i możliwość osobistej, w ciszy przeżywanej ado-
racji Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie - od godziny 17.45. W tym czasie okazja do spo-

wiedzi 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. Rozpoczynamy miesiąc czerwiec poświęcony w Kościele Najświętszemu Sercu Pana Je-
zusa. W każdy piątek czerwca przed Mszą św. Litania do NSPJ. 
 

6. 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.  
 

7. 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. 
 

8. 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. 
 

9. W niedzielę, 22 maja, dodatkowa kolekta na Fundację Jana Pawła II wyniosła £ 234.00. 

Serdeczne Bóg zapłać za wsparcie tego dzieła. 

 

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

sce, dzisiaj, w niedzielę, 29 maja, Zesłania Ducha Świętego w niedzielę, 05 czerwca, Uroczystość 
Bożego Ciała, w niedzielę, 19.06 a Uroczystość NSPJ w piątek, 24.06. 
 

11. 17.06 będziemy obchodzić liturgiczne wspomnienie św. Brata Alberta - Patrona naszej 

Parafii. Polecamy Jego wstawiennictwu i orędownictwu całą naszą wspólnotę parafialną i każde-
go z nas. Niech przykład Jego życia umacnia nas w byciu dobrym jak chleb dla drugiego człowie-

ka. W piątek, 17.06 podczas Mszy św. o godz. 18.30 w Stevenage wystawione zostaną relikwie 
św. Brata Alberta przez wstawiennictwo którego polecimy Dobremu Bogu całą naszą wspólnotę i 

naszych bliskich. W tej też intencji będzie sprawowana Msza św. Zapraszam.  

 

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. 


