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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 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) 

Pił, wracając do domu robił wielkie awantury. 
Dzieci się bały ojca, żona chcąc ratować siebie 
i dzieci myślała o separacji. Nagle otrzymała 
wiadomość, że mąż po ciężkim wypadku zna-
lazł się w szpitalu. Stanęła nad jego łóżkiem. 
Miał amputowane obie nogi i prawą dłoń. Po 
trzech miesiącach przywiozła do domu kalekę. 
Wkrótce jednak przekonała się, że przywiozła 
dobrego ojca i dobrego męża. Ze łzami 
w oczach przeprosił ją i dzieci. Zastrzegł, by do 
mieszkania nie wpuszczała żadnego z kolegów 
od kieliszka. Ciężką dolę potraktował jako 
oczyszczenie ze swoich grzechów. „Mam za co 
pokutować - powiadał - chciałbym, by moje 
dzieci mogły powiedzieć: „nasz tata jest kaleki, 
ale jest dobrym ojcem”. Chciałbym, by żona 
wiedziała, iż ją kocham nie tylko dlatego, że 
jestem zdany na jej opiekę, 
lecz dlatego, że mogę się 
radować jej przebaczają-
cym i dobrym sercem. Dla mnie wielkie nie-
szczęście stało się łaską, a według żony naj-
piękniejszym dniem w jej małżeńskim życiu był 
mój powrót ze szpitala, powrót męża kalekiego, 
lecz nawróconego”. Samotna kobieta stanęła 
przed operacją. Nie miała siły, by zdecydować 
się na to cierpienie połączone z niewielką moż-
liwością ratowania życia. Lekarze nie dawali jej 
większych szans. Mądry spowiednik poradził, 
by ofiarowała swe cierpienie z prośbą 
o nawrócenie kogoś, na kim jej w szczególny 
sposób zależy. Był taki człowiek. Porzucił ją 
dwa lata po ślubie. W następne trzy lata porzu-
cił tę drugą kobietę z dzieckiem. Był winien 
wielu krzywd wyrządzonych ludziom z racji 
zajmowanego stanowiska. Kiedyś ona go ko-
chała, po latach dalej był to jedyny człowiek jej 
życia, choć miłość ta bardzo bolała. Postanowi-
ła przelać swoje cierpienie przez ręce Boga 
w jego serce. Z taką motywacją zgodziła się na 
operację. W szpitalu przebywała ponad pół ro-
ku. Kolejno trzykrotnie chirurdzy pochylali się 

nad nią. Ponad sześć miesięcy wielkiego cier-
pienia, tak jakby Bóg wziął ją za słowo 
i wycisnął z niej ostatnie krople sił dla ratowa-
nia duchowego życia jej męża. Wróciła do 
zdrowia i do pracy społecznej, w której po dra-
macie rozpadu małżeństwa znalazła sens swego 
życia. Pewnego dnia otrzymała zawiadomienie 
o śmierci swego małżonka. Zniszczył go rak 
w ciągu kilku miesięcy od chwili rozpoznania 
choroby. Na pogrzebie dowiedziała się, iż 
umarł pojednany z Bogiem. Na cmentarzu brat 
zmarłego podał jej kopertę. W niej trzy krótkie 
zdania męża skreślone przed jego śmiercią: 
„Piszę te słowa po spowiedzi. Joasiu, przepra-
szam Cię bardzo za wszystko. Przebacz - Mie-
tek”. Boimy się cierpienia, czynimy wszystko, 
by się od niego uwolnić. Dziękujemy Bogu, gdy 

się to udaje. Wiemy rów-
nocześnie, że cierpienie 
jest nie do uniknięcia. Że 

nawet wówczas, gdy je zlikwidujemy 
w dziewięćdziesięciu procentach, zostaje te 
dziesięć nieuniknionego. I tu my, uczniowie 
Mistrza, winniśmy umieć się zachować tak, by 
dni, godziny, czasem minuty cierpienia nie zo-
stały stracone. Cierpienie posiada wielką war-
tość porządkującą nasze życie, oczyszczającą 
z grzechów już popełnionych i uzdrawiającą 
innych. Tylko w tym kontekście możemy zro-
zumieć słowa Izajasza proroka: „Spodobało się 
Panu zmiażdżyć swego sługę cierpieniem”, 
i słowa Jezusa skierowane do Jakuba i Jana: 
„Kielich, który Ja mam pić, pić będziecie; 
i chrzest, który Ja mam przyjąć, wy również 
przyjmiecie”. Chodzi o kielich cierpienia 
i chrzest bolesnych doświadczeń. Człowiek 
będący szafarzem swego cierpienia, umiejący je 
wykorzystać dla siebie i dla innych, staje się 
kapłanem i dysponuje mocą płynącą ze składa-
nej przez siebie ofiary. Jeśli tę ofiarę połączy 
z ofiarą Chrystusa, jej moc przemienia ludzkie 
serca.                                 (Ks. Edward Steniek) 

XXIX 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.  

Letchworth:  01.11.2018 - czwartek - godz. 18.15 

  02.11.2018 - piątek - godz. 18.15 

                      04.11.2018 - niedziela - godz. 13.00  

Stevenage: 03.11.2018 - sobota - godz. 17.00 

Hemel H.: 04.11.2018 - niedziela - godz. 16.00 

Hatfield: 04.11.2018 - niedziela - godz. 18.00 

St Albans: 11.11.2018 - niedziela - godz. 16.00 

Oprócz tego po Mszach św. w dni powszednie listo-
pada również modlimy się za naszych bliskich zmar-
łych.  Proszę o czytelne wypisanie osób polecanych 
modlitwie Kościoła. Kartki wypominkowe znajdują 
się na stoliku. Po wypełnieniu proszę je złożyć w 
zakrystii. Dobrowolna ofiara. Bóg zapłać.  

MSZE ŚW. WYPOMINKOWE ZA NASZYCH BLISKICH ZMARŁYCH 

MODLITWA I NABOŻEŃSTWA 
NA CMENTARZACH  

2018 rok 
 
 

Hitchin: 03.11.2018 - sobota - godz. 13.00   
 

Letchworth: zaraz po modlitwie na 

cmentarzu w Hitchin  
 

Hemel Hempstead: 10.11.2018 - sobota - 

godz. 13.00  
 

St Albans i Hatfield: 10.11.2018 - sobota - 

około godz. 14.00 (jeśli będzie zaintereso-

wanie - proszę o zgłoszenie chęci uczest-

nictwa w nabożeństwie na tych cmenta-

rzach) 

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


DATA LOKALIZACJA GODZ. INTENCJE I NABOŻEŃSTWA 

20.10.2018 
Sobota 

Stevenage 
Msza św. niedzielna 

17.00 Nie ma intencji 

21.10.2018 
Niedziela  

Letchworth 13.00 
XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA 

+ Franciszka, Stanisław, Tadeusz, Henryk,  
Stefan, ks. Sebastian Kuś (Stanisława Sobek) 

Hemel Hempstead 16.00 
Dziękczynno - błagalna w intencji Jarosława i 

Edyty w 8 rocznicę ślubu oraz o Boże  
błogosławieństwo dla całej rodziny. 

Hatfield 18.00 
O Łaskę zdrowia i Boże błogosławieństwo dla 

Karoliny Mastyga w 22 rodzinę urodzin 

23.10.2018 
Wtorek 

Letchworth 18.30 
+ Krystyna Kutyma w rocznicę śmierci 

(Kazimierz Kutyma) 

24.10.2018 
Środa 

Stevenage 18.30 Nie ma Mszy św. 

26.10.2018 
Piątek 

Stevenage 18.30 
Dziękczynno - błagalna w intencji chrześniaczek 
Maja i Patrycja z okazji urodzin (Jolanta Knot) 

27.10.2018 
Sobota 

Stevenage 
Msza św. niedzielna 

17.00 Nie ma intencji 

28.10.2018 
Niedziela     

Letchworth 13.00 
XXX NIEDZIELA ZWYKŁA 

W intencji brata Szymona o łaskę uzdrowienia i 
Boże błogosławieństwo (Magda z rodziną) 

St Albans 
 

16.00 O Boże błogosławieństwo dla całej rodziny 

Hatfield 18.00 
Dziękczynno - błagalna w intencji Oktawiana i 

Barbary Wydrych w 36 rocznicę ślubu. 

30.10.2018 
Wtorek   

Letchworth 18.30 Nie ma intencji 

31.10.2018 
Środa 

Stevenage 18.30 Nie ma intencji 

01.11.2018 
Czwartek 

Letchworth 18.15 

UROCZYSTOŚĆ  
WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH 

 

Msza św. wypominkowa 

02.11.2018 
Piątek 

Letchworth 18.15 

WSPOMNIENIE WSZYSTKICH  
WIERNYCH ZMARŁYCH 

 

Msza św. wypominkowa 

03.11.2018 
Sobota 

Stevenage 
Msza św. niedzielna 

17.00 Nie ma intencji 

INTENCJE MSZALNE 
 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

1. W najbliższych tygodniach w liturgii Kościoła będziemy przeżywać: 22.10 - św. Jana 

Pawła II, wspomnienie,  23.10 - św. Jana Kapistrana, prezbitera, wspomnienie,  24.10 - św. Anto-

niego Marii Clareta, biskupa oraz bł. Jana Wojciecha Balickiego, prezbitera, wspomnienie, 01.11 

- UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH, 02.11 - Wspomnienie Wszystkich Wiernych 

Zmarłych, 03.11 - św. Marcina de Porres, zakonnika, wspomnienie.  

 

2. Miesiąc październik, to szczególny czas modlitwy różańcowej. Pamiętajmy o tej formie 

spotkania z Bogiem przez przyczynę Matki Bożej w naszej modlitwie osobistej i rodzinnej.  

 

3. Katecheza dla dzieci przygotowujących się do I Komunii św. Stevenage - każda środa o 

godzinie 19.00 oraz w Hatfield - każda niedziela o godz. 19.00 

 

4. Modlitwa i nabożeństwa na cmentarzach:  Hitchin: 03.11.2018 - sobota - godz. 13.00  Le-

tchworth: zaraz po modlitwie na cmentarzu w Hitchin, Hemel Hempstead: 10.11.2018 - sobota - 

godz. 13.00, St Albans i Hatfield: 10.11.2018 - sobota - około godz. 14.00 (jeśli będzie zaintere-

sowanie - proszę o zgłoszenie o chęci uczestnictwa w nabożeństwie na tych cmentarzach) 
 

5. Na stoliku są wyłożone kartki wypominkowe. Proszę o czytelne wypisanie osób poleca-

nych modlitwie Kościoła oraz podanie nazwy ośrodka i złożenie ich w zakrystii. Dobrowolna 

ofiara. Bóg zapłać.  Wykaz Mszy św. w intencji tych zmarłych oraz plan nabożeństw na cmenta-

rzach znajduje się na ostatniej stronie biuletynu. Po Mszach św. w listopadzie również modlimy 

się za poleconych zmarłych. 
 

6. 01.11 - Uroczystość Wszystkich Świętych - Msza św. - Letchworth, godz. 18.15 a 02.11 - 

Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych - Msza św. - Letchworth, godz. 18.15 
 

7. 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. 
 

8. W niedzielę 28 października odbędzie się dodatkowa kolekta na Papieskie Dzieła Misyjne. 

Ojciec Święty Franciszek powiedział, że ofiary zebrane z okazji Niedzieli Misyjnej składane są 

do wspólnego funduszu solidarności, które Papieskie Dzieła Misyjne rozdają w imieniu Następcy 

św. Piotra pomiędzy kraje misyjne i misjonarzy całego świata. 

LISTOPAD - MIESIĄC PAMIĘCI I MODLITWY ZA ZMARŁYCH: 

Nawiedzając z modlitwą kościół lub kaplicę w Uroczystość Wszystkich Świętych oraz w Dniu 

Zadusznym, możemy pod zwykłymi warunkami uzyskać odpust zupełny, czyli całkowite darowa-

nie kar dla dusz w czyśćcu cierpiących. Ponadto wypełniając określone warunki, możemy uzy-

skać odpust zupełny od 1 do 8 listopada za pobożne (czyli modlitewne) nawiedzenie cmentarza. 

Odpust zupełny możemy uzyskać raz dziennie. Warunki uzyskania odpustu zupełnego: 

  

  1. Wzbudzić intencję jego otrzymania. 

  2. Być w stanie łaski uświęcającej. 

  3.  Wyzbyć się przywiązania do grzechu. 

  4.  Przyjąć w tym dniu Komunię Świętą. 

  5.  Odnowić naszą jedność ze wspólnotą Kościoła poprzez odmówienie: “Ojcze 

       nasz”, “Wierzę w Boga” oraz modlitwy w intencjach bliskich Ojcu Świętemu. 


