DO ROZWAŻENIA NA DZISIEJSZĄ UROCZYSTOŚĆ
Św. Augustyn rozpoczyna swe „Wyznania” od próby wyrażenia, kim jest dla niego Bóg. Tekst
należy do najpiękniejszych opisowych definicji Boga, jakie wypracowano na przestrzeni wieków.
W Uroczystość Trójcy Świętej warto w oparciu o słowa biskupa Hippony dostrzec w Bogu niewypowiedzianą tajemnicę. „Czymże więc jesteś, Boże mój? Tylko do Ciebie wołam, Pana Boga!
Bo któż jest Bogiem oprócz Pana? Jakiż jest Bóg oprócz Boga naszego? O, najwyższy, najlepszy,
najmożniejszy, bezgranicznie wszechmocny, najbardziej miłosierny i najsprawiedliwszy, najgłębiej ukryty i najbardziej obecny, najpiękniejszy i najsilniejszy, zawsze istniejący, a niepojęty!
Niezmienny jesteś, a przemieniasz wszystko, nigdy nie nowy, nigdy nie stary, wszystko odnawiasz, a do starości wiedziesz pysznych, gdy oni o tym nie wiedzą. Zawsze działasz, zawsze
trwasz w spoczynku, gromadzisz, a niczego nie potrzebujesz. Podtrzymujesz, napełniasz, osłaniasz. Wszystko stwarzasz, karmisz, prowadzisz ku doskonałości. Szukasz, a niczego Ci nie brakuje. Kochasz, a nie spalasz się; troszczysz się, a nie lękasz; żałujesz, a nie bolejesz; gniewasz się,
a spokojny jesteś; dzieła zmieniasz, a nie zmieniasz zamysłu; przygarniasz, co napotkasz, chociaż
nigdy tego nie utraciłeś. Nigdy nie jesteś ubogi, a radujesz się zyskiem. Nigdy się nie łakomisz,
a żądasz pomnożenia tego, co dałeś. Daje się Tobie ponad obowiązek, abyś Ty był dłużnikiem —
a któż z nas ma cokolwiek, co nie byłoby Twoje? Oddajesz długi, nic winien nie będąc. Długi
darowujesz, nic nie tracąc. Cóż ja tu mówię, Boże mój, życie, słodyczy mego życia święta! I cóż
właściwie mówią ci wszyscy, którzy o Tobie mówić usiłują! Lecz biada, jeśli się o Tobie milczy!
Choćby najwięcej wtedy mówił człowiek, niemową jest”.

MSZE ŚW. W POSZCZEGÓLNYCH
OŚRODKACH:
Letchworth: Każda niedziela- 13.00. i wtorek- 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, Beaconsfield 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 członkiem wspólnoty jest osoba lub rodzina, która dobrowolnie zgłosi się do duszpasterza i
wypełni kartę przynależności do danej
wspólnoty i uczestniczy w życiu wspólnoty
poprzez udział we Mszy św. Takie formularze są dostępne u duszpasterza lub na stronie internetowej. Każdy członek wspólnoty
parafialnej może wtedy otrzymać różne zaświadczenia wynikające z przynależności
do danej wspólnoty oraz załatwić wszelkie
formalności związane z sakramentami, jak
np.: chrzest czy sakrament małżeństwa. Ponieważ jest wielu parafian, którzy zmienili
adres a także numer telefonu, bardzo prosimy o uzupełnianie danych na karcie przynależności. Serdecznie dziękuję.

DANE KONTAKTOWE

Lokalna Polska Misja Katolicka pw. Św. Brata Alberta w Letchworth
oraz: Stevenage, Hatfield, St Albans i Hemel Hempstead
Proboszcz: Ks. Cezary Komosiński, Tel: 07519059276
E-mail: swalbertlet@gmail.com

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

POLSKA WSPÓLNOTA KATOLICKA
św. Brata Alberta
LOCAL CATHOLIC MISSION IN LETCHWORTH
Registered Charity No 1119423

12.06.2022

Nr 187

LETCHWORTH, STEVENAGE, HATFIELD, ST ALBANS, HEMEL H.
Św. Faustyna zapisała w swoim duchowym dla zbawienia człowieka. Ten, który tak dobrze
„Dzienniczku”: „W pewnej chwili zastanawia- zna nasze ludzkie sprawy, rozterki, pytania,
łam się o Trójcy Świętej, o Istocie Boga. Ko- cierpienie, radości i smutki. Ten, który uczy nas
niecznie chciałam zgłębić i poznać, kto jest Ten otwartości w relacjach z innymi, widzenia brata
Bóg. W jednej chwili duch mój został porwany w drugim człowieku i przyjmowania go z miłojakoby w zaświaty, ujrzałam Jasność nieprzy- ścią. Ten, który przez zachwyt swoją, umiejętstępną, a w niej jakoby trzy źródła jasności, nością dostrzegania piękna w świecie i dobra w
której pojąć nie mogłam. A z tej Jasności wy- drugim człowieku prowadzi nas do Ojca, od
chodziły słowa w postaci gromu i okrążyły nie- którego pochodzi wszelkie dobro i piękno.
bo i ziemie. Nic nie rozumiejąc z tego zasmuci- Trzecią Osobą jest zaś Duch Święty, który połam się bardzo. Wtem z morza jasności wyszedł chodzi od Ojca i Syna, i posłany został po to,
nasz ukochany Zbawiciel w piękności niepoję- aby doprowadził świat do pełnej świętości.
tej, z Ranami jaśniejącymi. A z onej jasności Duch Święty - Pocieszyciel, Ogień i Wicher,
było słychać głos taki: Jakim jest Bóg w Istocie Woda Życia gasząca wszelkie pragnienie. Ten,
swojej, nikt nie zgłębi, ani umysł anielski, ani który uczy nas się modlić; modli się w nas i za
ludzki. Jezus mi powiedział:
nas. Pozwala nam przekraczać
NIEDZIELA
Poznawaj Boga przez rozkolejne bariery naszych znieważanie przymiotów Jego. NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY woleń i zranień. Wyzwala nas
Po chwili Jezus zakreślił
z lęku i rozpaczy, a jednoczeręka znak krzyża i znikł” (Dz. 30). Dziś zatrzy- śnie otwiera nasze oczy i zakasuje rękawy, pomujemy się na progu Tajemnicy Boga, na progu kazując, jak wiele rzeczy w nas i wokół nas
zdumienia. Pragniemy oddać cześć Bogu Jedy- domaga się przemiany i uzdrowienia. Dzisiejsza
nemu w Trzech Osobach – Ojcu, Synowi i Du- uroczystość jest okazją do stanięcia przed Jezuchowi Świętemu. Tajemnicy Trójcy dotykamy sem z prośbą, by pomógł nam zrozumieć, pow naszej codzienności, wykonujemy znak krzy- znać i docenić miłość Ojca – i odpowiedzieć na
ża – rozpoczynając dzień, modlitwę, posiłek, nią z mocą i radością, pochodzącą od Ducha
podróż. To jedna z najprostszych modlitw – Świętego. Jest okazją, by naśladować w swym
nawet małe dzieci umieją się przeżegnać. Jed- życiu miłość Bożych Osób. By nasze życie tonak ta pozornie najprostsza modlitwa zawiera w czyło się w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
sobie niezmierną głębię. Każde wypowiedzenie Skoro „nadzieja zawieść nie może, ponieważ
słów „W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. miłość Boża rozlana jest w sercach naszych
Amen” jest dotknięciem wielkiej tajemnicy, przez Ducha Świętego, który został nam dawobec której ludzki umysł staje bezradny. ny” (Rz 5,5), wyznaję z pokorą: wierzę bezgraPierwszą Osobą Trójcy Świętej jest Ojciec, nicznie, choć nic nie widzę, ponieważ wierzę
który wszystko stworzył, z którego początek Temu, który widzi wszystko. Dzisiejsza uroczybierze wszelkie istnienie. Ojciec – Dawca życia stość jest również okazją do wdzięczności za
oraz prawa Przykazań, strzegący ich swoim nasz udział w tajemnicy Kościoła. Jeśli Bóg
autorytetem, wymagający i stanowczy – a jed- objawił się we wspólnocie trzech Osób, to także
nocześnie czuły, wrażliwy, czekający na marno- nasze uczestnictwo w Kościele powinno być
trawnych synów i zawsze gotowy przebaczyć. nacechowane duchem wspólnoty.
Drugą Osobą jest Syn, który zstąpił na ziemię
(Ks. Leszek Smoliński)

INTENCJE MSZALNE
DATA

LOKALIZACJA

GODZ.

INTENCJE I NABOŻEŃSTWA

11.06.2022
Sobota

Stevenage
Msza św. niedzielna

17.00

NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY
+ Kajetan Migdal (przyjaciele)

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)

14.06.2022
Wtorek

Letchworth

18.30

Dziękczynno - błagalna w intencji Marcina
Prygoń w 45 rocznicę urodzin (żona i dzieci)

15.06.2022
Środa

Stevenage

18.30

+ Irena w 10 rocznicę śmierci
(Tomasz Kwiatkowski z rodziną)

17.06.2022
Piątek

Stevenage

18.30

WSPOMNIENIE ŚW. BRATA ALBERTA
W intencji Parafii i wszystkich Parafian

18.06.2022
Sobota

Stevenage
Msza św. niedzielna

17.00

Nie ma intencji

Letchworth

13.00

NAJŚW. CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA
+ Ks. Sebastian Kuś (Stanisława Sobek)

Hemel Hempstead

16.00

W intencji Marii z prośbą o łaskę wiary, powrót
do Kościoła, światło Ducha Świętego i opiekę
Matki Bożej z okazji 22 r. urodzin

Hatfield

18.00

Dziękczynno - błagalna w intencji Magdy i
Sławka Karp w 12 rocznicę ślubu oraz Adriana i
Daniela z okazji urodzin

21.06.2022
Wtorek

Letchworth

18.30

Nie ma intencji

22.06.2022
Środa

Stevenage

18.30

+ Natalia Stanisz

24.06.2022
Piątek

Stevenage

18.30

NAJŚW. SERCA PANA JEZUSA
Dziękczynno - błagalna w intencji Małgorzaty
Kuliga z okazji urodzin (mąż z dziećmi)

25.06.2022
Sobota

Stevenage
Msza św. niedzielna

17.00

Nie ma intencji

Letchworth

13.00

XIII NIEDZIELA ZWYKŁA
+ Józef Struzik w 1 rocznicę śmierci
(córka Urszula)

St Albans

16.00

+ Jerzy Baran w 40 rocznicę urodzin

Hatfield

18.00

Dziękczynno - błagalna w intencji Piotra i
Macieja Wróbel w dniu urodzin (żona i mama)

12.06.2022
Niedziela

19.06.2022
Niedziela

26.06.2022
Niedziela

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1.
W najbliższych tygodniach w liturgii Kościoła będziemy przeżywać: 13. 06 - św. Antoniego z Padwy, prezbitera i doktora Kościoła, 14.06 - bł. Michała Kozala, biskupa i męczennika,
wspomnienie, 17.06 - św. Brata Alberta Chmielowskiego, wspomnienie, 19.06 - św. Romualda,
opata, 21.06 - św. Alojzego Gonzagi, zakonnika, 22.06 - św. Paulina z Noli, biskupa, św. męczenników Jana Fishera, biskupa oraz Tomasz More’a, 23.06 - Narodzenie św. Jana Chrzciciela,
uroczystość, Dzień Ojca, 24.06 – Najświętszego Serca Pana Jezusa, uroczystość, 26.06 – Niepokalanego Serca NMP, wspomnienie
2.
Po Mszy św. w zakrystii można odebrać nowe pudełka z niebieskimi kopertami Gift Aid.
3.
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.
4.
Miesiąc czerwiec poświęcony jest w Kościele Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. W każdy
piątek czerwca przed Mszą św. Litania do NSPJ.
5.
PMK w Anglii i Walii oraz Polska Macierz Szkolna zapraszają na „Wesoły Dzień Dziecka” do Laxton Hall (NN17 3AU) dnia 18.06.2022 w godzinach od 11.00 do 18.00. Wszystkie
atrakcje całkowicie bezpłatnie.
6.
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.
7.
Uroczystość Bożego Ciała będziemy przeżywać w łączności z Kościołem w Anglii, czyli
w niedzielę, 19.06 a Uroczystość NSPJ w piątek, 24.06.
8.
17.06 będziemy obchodzić liturgiczne wspomnienie św. Brata Alberta - Patrona naszej
Parafii. Polecamy Jego wstawiennictwu i orędownictwu całą naszą wspólnotę parafialną i każdego z nas. Niech przykład Jego życia umacnia nas w byciu dobrym jak chleb dla drugiego człowieka. 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.
9.
Z całego serca pragnę wyrazić moją wdzięczność za Waszą modlitwę, obecność, dobroć,
życzliwość i zaangażowanie, nie tylko Rady Parafialnej, ale wielu osób, które pomogły przygotować i wspólnie świętować jubileusz 30 rocznicy moich święceń kapłańskich. Niech Dobry Bóg
Wam Wszystkim błogosławi i obdarza wszelkimi łaskami. Z ogromnym wzruszeniem - dziękuję.
10.
Z całego serca pragnę również w imieniu swoim i całej naszej wspólnoty parafialnej podziękować Tomaszowi Staniszowi za wszelkie dobro jakie pozostawia po sobie wśród nas. Tomek pod koniec czerwca wraca do Polski. Wiele lat był prezesem Rady Parafialnej a ostatnio
zastępcą prezesa. Przez tych kilkanaście lat pomagał w zakrystii, angażował się w liturgię Słowa
Bożego podczas Mszy św. i wiele, wiele więcej. Nie da się tego opisać ani wyliczyć. Słowa są
zbyt małe, aby wyrazić to co czujemy, więc Tomek: Bóg zapłać, niech Pan Cię prowadzi i otacza
opieką a Matka Boża wyprasza potrzebne dary. Św. Brat Albert, nasz Patron niech czuwa nad
Wami. W stronę śp. Natalii Stanisz również te same podziękowania kierujemy (wiele lat była
skarbniczką - nieoceniona pomoc), ale inne życzenia: spoczywaj w pokoju wiecznym Natalio…
11.
Wakacyjne zmiany: W miesiącu sierpniu nie będzie Mszy św., które są sprawowane o
godz. 16.00. Dotyczy to St Albans i Hemel Hempstead. O pozostałych zmianach poinformuję
niebawem.

