
 

POLSKA WSPÓLNOTA KATOLICKA 
św. Brata Alberta 

LOCAL CATHOLIC MISSION IN LETCHWORTH 

Registered Charity No 1119423 
 
 

23.09.18                                                               Nr 89 

LETCHWORTH, STEVENAGE, HATFIELD, ST ALBANS, HEMEL H. 

 

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: letchworth@pcmew.org                                             
http://www.parafia-letchworth-albert.co.uk/ 

MSZE ŚW. W POSZCZEGÓLNYCH  

 

OŚRODKACH: 
 

Letchworth: Każda niedziela- 13.00. i wto-
rek- 18.30 (kościół- St Hugh of Lincoln, 84 
Pixmore Way, Letchworth Garden 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) 

Uniżenie to doskonałość, którą Jezus nieustan-

nie stawiał przed oczami uczniów, jak to dziec-

ko z dzisiejszej Ewangelii. Pokora nie jest poni-

żaniem siebie, które jest powodowane pogardą 

do siebie lub niezadowoleniem z tego, że się nie 

jest takim, jakim by się chciało być. To byłaby 

pycha. Pokora to takie uniżanie siebie, które 

ukazuje prawdę o nas. To zgoda na swoją praw-

dziwą małość. Rodrycjusz napisał, że tak jak 

woda w górach spływa do dolin i nie zatrzymu-

je się na szczytach, podobnie łaska od Boga 

spływa do tych, co są najniżej, i nie zatrzymuje 

się na tych, którzy nad innymi się wynoszą. 

Ludzie pokorni są podobni do aniołów, bo w 

niczym nie szukają sie-

bie. Tak jakby ich nie 

było i jakby nie mieli 

własnych pragnień, lecz ciągle pytają, czego 

pragnie Bóg i w jaki sposób uszczęśliwić Boga. 

Są jak lustra, które nie mają własnego obrazu, 

lecz odbijają w sobie tego, który przed nimi 

stanie. Większość Ojców Kościoła wyrażała 

przekonanie, że Bóg stworzył aniołów przed 

całym stworzeniem materialnym. Święta Hilde-

garda z Bingen widziała aniołów jako pierwoci-

ny stworzenia. Przedstawiała ich jako uformo-

wane światłem, lustrzane postacie, które Boskie 

światło odbijają dla ludzi, a ludzi przedstawiają 

Bogu jakby w odbiciu lustra. Przybliżają czło-

wieka Bogu i Boga przybliżają człowiekowi, 

sami pozostając prawie niewidoczni. Dlatego w 

Biblii często, gdy jakiś bohater rozmawia z 

aniołem, raz jest mowa, że mówi z Bogiem, a 

raz, że rozmawia z aniołem, jakby anioł tylko 

przez chwilę był widoczny, a całym sobą przy-

zbliżał Boga człowiekowi. I taki jest również 

człowiek pokorny. Jest tak uniżony, że nie wi-

dać jego samego, lecz wszyscy, którzy na niego 

patrzą, dostrzegają tylko Boga, a gdy on się 

modli, to Bóg w nim widzi osoby, za które on 

błaga! Aniołowie nie modlą się za samych sie-

bie i ci, którzy są jak aniołowie, nie modlą się 

za samych siebie. To nie znaczy, że modlitwa 

za siebie jest zła, ale wskazuje, że ktoś nie jest 

jeszcze tak uniżony, lecz jest w nim jakaś wy-

niosłość, która potrzebuje oczyszczenia. Bóg 

nie wybrał na górę objawienia Mount Everestu, 

tylko niski pagórek Synaju. Najbardziej niebez-

pieczne dla uniżenia są te cnoty, które sobie 

przypisujemy. W 

„Ścieżce sprawiedliwe-

go” rabina Luzzatto 

czytamy, że cnoty mogą nas oszukiwać, gdyż 

przez nie widzimy się wyżej postawionymi od 

innych, a przecież żadna z nich nie jest nasza 

własnością, lecz darem Boga. Łaciński tekst, 

podając słowa Jezusa o tym, by być ostatnim, 

używa słowa novissimus, które owszem, znaczy 

ostatni, ale też najmłodszy, świeży, najnowszy. 

Bo w byciu ostatnim jest pewien sekret. Ten, 

kto stara się być ostatnim i ustawia się w cieniu 

innych, przestaje być starym człowiekiem, czło-

wiekiem grzechu, staje się kimś nowym, świe-

żym, kimś wiecznie młodym! To dziecko, po-

stawione przez Jezusa w centrum uwagi 

uczniów, było najmłodsze, albo właściwie cią-

gle młode, nigdy nie stare. Pokora człowieka 

czyni młodym, świeżym, nie zgorzkniałym i 

zgrzybiałym.  

                                  (ks. Augustyn Pelanowski) 

XXV NIEDZIELA ZWYKŁA 

 

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.  

Przedmiotem kultu w sanktuarium była drewniana figu-
ra ukoronowanej Matki Bożej, siedzącej na tronie z 
Dzieciątkiem Jezus na lewym kolanie i lilią w prawej 
ręce. Stopy Maryi opierały na drogocennym kamieniu, 
wyrzeźbionym w kształcie głowy węża. Natomiast Pan 
Jezus w jednej ręce trzymał księgę Ewangelii, a drugą 
wyciągał w kierunku berła. Statua wielkości ok. 50 cm 
nie wyróżniała się zbyt artystycznym wykonaniem. 
Wyrzeźbiona w kawałku drewna, była bardzo kolorowo 
pomalowana. Od początku słynęła wielkimi łaskami. 
Pochodzenie cudownej figury nie jest wiadome. Wal-
singham było narodowym sanktuarium kraju, o którym 
w owym czasie mówiono z wielką chlubą. W jednej z 
ballad, pochodzącej z ok. 1495 r. czytamy, że Maryja w 
sanktuarium dokonała niezliczonych cudów i uzdro-
wień. Odrodzenie kultu nastąpiło dopiero pod koniec 
XIX w. W 1897 r. papież Leon XIII pozwolił na wzno-
wienie kultu Matki Bożej z Walsingham i osobiście 
poświęcił nową statuę, przypominającą swym wyglą-
dem oryginał. 

mailto:letchworth@pcmew.org
http://www.parafia-letchworth-albert.co.uk/


DATA LOKALIZACJA GODZ. INTENCJE I NABOŻEŃSTWA 

22.09.2018 
Sobota 

Stevenage 
Msza św. niedzielna 

 

17.00 Nie ma intencji 

23.09.2018 
Niedziela     

Letchworth 13.00 

XXV NIEDZIELA ZWYKŁA 
+ Barbara, Samuel, Weronika, Józef, Jan,  

Marian Mechelewscy oraz Maria Dachowska  
(W. Mechelewski) 

St Albans 16.00 + Jerzy Stypułkowski 

Hatfield 18.00 
Dziękczynno - błagalna w intencji Kingi Kuliga 

w 18 rocznicę urodzin (rodzice i brat) 

25.09.2018 
Wtorek 

Letchworth 18.30 Nie ma intencji 

26.09.2018 
Środa 

Stevenage 18.30 Nie ma intencji 

28.09.2018 
Piątek 

Stevenage 18.30 Nie ma intencji 

29.09.2018 
Sobota 

Stevenage 
Msza św. niedzielna 

17.00 Nie ma intencji 

30.09.2018 
Niedziela     

Letchworth 13.00 
XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA 

 

+ z rodziny Aarona (Magda z rodziną) 

Hatfield 
 

18.00 
Dziękczynno - błagalna w intencji Rafała Kuliga 

w 16 rocznicę urodzin (rodzice i siostra) 

02.10.2018 
Wtorek   

Letchworth 18.30 Nie ma intencji 

03.10.2018 
Środa 

Stevenage 18.30 Nie ma intencji 

05.10.2018 
Piątek 

Stevenage 18.30 Nie ma intencji 

06.10.2018 
Sobota 

Stevenage 
Msza św. niedzielna 

17.00 
Dziękczynno - błagalna w intencji Laury Świej-
kowskiej z okazji chrztu św. oraz o Boże błogo-

sławieństwo dla rodziców chrzestnych 

07.10.2018 
Niedziela  

Letchworth 13.00 
XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA 

 

Nie ma intencji 

Hemel Hempstead 16.00 
Dziękczynno - błagalna w intencji Klaudii i  

Piotra Stankiewicz w 5 rocznicę ślubu (rodzice) 

Hatfield 18.00 
Dziękczynno - błagalna w 19 rocznicę ślubu 

Roberta i Małgorzaty Kuliga  

INTENCJE MSZALNE 
 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

1. W najbliższych tygodniach w liturgii Kościoła będziemy przeżywać: 25.09 - bł. Władysła-

wa z Gielniowa, prezbitera, wspomnienie,  26.09 - św. Męczenników Kosmy i Damiana, wspo-

mnienie,  27.09 - św. Wincentego a Paulo, prezbitera, wspomnienie, 28.09 - św. Wacława, mę-

czennika, wspomnienie, 29.09 - św. Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała, święto,  01.10 - św. 

Teresy od Dzieciątka Jezus, dziewicy i doktora Kościoła, wspomnienie, 02.10 - św. Aniołów 

Stróżów, wspomnienie, 04.10 - św. Franciszka z Asyżu, zakonnika, wspomnienie, 05.10. - św. 

Faustyna Kowalskiej, wspomnienie, 06.10 - św. Brunona, prezbitera,  

 

2. Od 2 do 23 września można zapisywać dzieci do Pierwszej Komunii św. oraz kandydatów 

do Sakramentu Bierzmowania. Formularze są dostępne na stronie internetowej naszej Parafii 

(www.parafia-letchworth-albert.co.uk) w zakładce formularze lub u księdza. 
 

3. Przypominam, że 30.09 przypada piąta niedziela miesiąca. W związku z tym nie ma Mszy 

św. sprawowanej o godz. 16.00 
 

4. NAUKI PRZEDMAŁŻEŃSKIE – najbliższe - I katecheza 20/10/2018 (sobota) od 9:00 do 

14:00 – II katecheza 21/10/2018 od godz.11:00 do 15:30. Parafia Rzymsko-Katolicka Matki Bo-

żej Częstochowskiej, 17 Victoria Street, Dunstable, LU6 3AZ. 
 

5. Pielgrzymka Polaków do Walshingham. Tegoroczne hasło pielgrzymki "Otwórzcie drzwi 

Chrystusowi" jest nawiązaniem do 40. rocznicy wyboru Karola Wojtyły na papieża. Gościem 

specjalnym będzie abp Mieczysław Mokrzycki - papieski sekretarz. Plan pielgrzymki na drugiej 

stronie biuletynu. 
 

6. Koncert z okazji 40. rocznicy wyboru Karola Wojtyły. Tytuł koncertu: Nie lękajcie 

się. Wystąpią : Ryszard Bielicki – fortepian oraz Zespół AMEN (Adoramus Emigranci Najwyż-

szemu). Obecny będzie abp Mieczysław Mokrzycki, sekretarz Jana Pawła II i aktualny metropoli-

ta lwowski. Organizatorzy: Polska Misja Katolicka w Anglii i Walii oraz Towarzystwo Przyjaciół 

Fundacji Jana Pawła II w Wielkiej Brytanii. 14/10/2018  15:00 Kościół Chrystusa Króla 232-234 

Balham High Rd, Londyn, SW17 7AW. 
 

29 września świętujemy dzień Archaniołów: Michała, Rafała i Gabriela, którym Bóg powierzył 
specjalne misje wobec ludzi. Archaniołowie nigdy nie byli ludźmi, jednak zaliczani są do świę-
tych. W początkach chrześcijaństwa zbyt pochopnie oddawano cześć siedmiu Archaniołom, wy-
mienianym w apokryfach. Synody w Laodycei (361 r.) i w Rzymie (492 r. i 745 r.) zezwoliły, by 
otoczyć kultem liturgicznym tylko św. Michała, św. Gabriela i św. Rafała, ponieważ tylko o tych 
Archaniołach mamy wyraźne świadectwo w Piśmie Świętym. Imiona Archaniołów mają charak-
ter teoforyczny. Wskazują na ich powiązanie z Bogiem. Określają również istotę misji pełnionej 
przez nich z woli Bożej. Michał - z hebrajskiego Mika´el znaczy - "któż jak Bóg" (tzn. któż może 
równać się z Bogiem?). Imię Gabriel - z hebrajskiego Geber´el - składa się z dwóch wyrazów: 
geber - silny oraz el - Pan Bóg. Imię to tłumaczone jest wiec jako "mąż Boży", "wojownik Boży". 
Rafał to również imię pochodzenia hebrajskiego Rapha´el i oznacza "Bóg uzdrawia", "Bóg ule-
czył". Pierwsze miejsce wśród Archaniołów ma Michał. Według tradycji chrześcijańskiej i ży-
dowskiej, kiedy Lucyfer zbuntował się przeciwko Bogu i skłonił do buntu część aniołów, wów-
czas św. Michał miał wystąpić jako pierwszy przeciwko niemu z okrzykiem "któż jak Bóg!". Na 
kartach Pisma Świętego - Starego i Nowego Testamentu - wymieniany jest pięciokrotnie. Imię 
Gabriel w Starym Testamencie występuje dwa razy. W Nowym Testamencie Gabriel uważany 
jest za szczególnego opiekuna Świętej Rodziny. Najpierw powiadomił Zachariasza o narodzinach 
Jana Chrzciciela, potem zwiastował Najświętszej Maryi Pannie narodzenie Pana Jezusa. Archa-
nioł Rafał znany jest przede wszystkim z Księgi Tobiasza, w której czytamy, jaką opieką otoczył 
Tobiasza w czasie podróży do Persji. 

PRZYPOMNIENIE: 30.09 - PIĄTA NIEDZIELA MIESIĄCA  
NIE MA MSZY ŚW. O GODZ. 16.00 


