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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) 

Bywa tak, że dobrze znane prawdy poznajemy 
dogłębnie i olśniewająco w jakimś wyjątkowym 

momencie życia, który działa jak reflektor wy-
dobywający z ciemności kształty słów i głębię 

ich treści. Kilka słów zamienionych z Jezusem 
przez uczonego w Piśmie było jak ów blask 

zrozumienia. Kochać Boga sercem, to nie ko-
chać Go w lęku, lecz kochać miłością. W tym 
przykazaniu nie jest napisane, że mamy Go 

kochać, ponieważ On nas kocha. Dlatego nale-
ży zrozumieć to przykazanie w ten sposób: ko-

chaj Go, nawet wtedy, gdy wszystko wskazuje, 
że On nie ma dla Ciebie miłości. My kochamy 

tylko tych, którzy nas kochają, ale Bóg oczeku-
je od nas miłości bez interesu, bez wzajemno-

ści, miłości, która kocha zawsze. Owszem, On 
nas kocha nieporównywal-
nie wspanialszą miłością, 

ale kochać Go mamy nawet wtedy, gdy nic z tej 
miłości nie dostrzegamy na ścieżce naszego 

życia. Poza tym nakaz kochania nie dotyczy 
sfery odczuwania emocji, tylko dotyka naszej 

woli. Chodzi o to, byśmy chcieli Go kochać, a 
nie tylko czuli, że Go kochamy. Czy można 
sobie nakazać miłość? Tak, wtedy, gdy ktoś, 

kogo zamierzamy kochać, jest godny tej miło-
ści, a nie dlatego, że nam się podoba lub jest dla 

nas wyjątkowo przychylny. Możemy nakazać 
sobie miłość w tym znaczeniu, że pragniemy 

poczynić wszelkie możliwe kroki, by osiągnąć 
szczyt miłości i nigdy nie zrezygnować z dąże-

nia do umiłowania Boga jeszcze mocniej niż 
dotychczas. Całym sercem, całą duszą, całym 
umysłem, całą mocą! Całym, czyli całkowicie, 

każdym detalem naszej natury, krótko mówiąc: 
totalnie! Jest w tym ukryta tajemnica również 

naszej integralności: kto kocha Boga tak całko-
wicie, sam jest zintegrowany, scalony w swej 

duchowości i cielesności, zharmonizowany 

psychicznie i fizycznie. Miłość porządkuje ist-
nienie. Poszczególne sfery ludzkiej natury za-

czynają chodzić jak w zegarku, choć człowiek 
nie jest maszyną! Każda sytuacja i każda chwi-

la, każde słowo i każdy gest powinny być oka-
zją do poszukiwania miłości Boga. Ponieważ 

większość ludzi tak nie żyje, dlatego większość 
ludzi żyje w rozsypce. Wyobraźmy sobie orła, 
który wpatruje się w szczyt góry, zrywa się do 

lotu, porzuca gniazdo, jego skrzydła harmonij-
nie podporządkowują się celowi lotu, podkur-

cza swoje szpony, by nie stawiały oporu powie-
trzu i ułatwiły lot, wytęża wszystkie siły, ciągle 

wpatrując się w cel. Wszystkie jego mięśnie i 
kości wykonują ruchy posłuszne jednej myśli. 

Jego lot jest majestatyczny, ponieważ wszystkie 
części jego natury mają 
jeden jedyny cel. Gdyby 

jednocześnie chciał osiągnąć szczyt góry i sie-
dzieć w gnieździe albo polować na jakieś zwie-

rzę, lub spać, każda z części jego ciała wykony-
wałaby inną czynność, niezharmonizowaną z 

celem. Skończyłoby się to tragicznie. Podobnie 
człowiek, który jest zapatrzony w szczyt miło-
ści Boga, porządkuje każdy swój ruch i każdy 

zryw, by osiągnąć ten cel. Takie życie jest ma-
jestatyczne. Kiedy jednocześnie chce kochać 

Boga i siebie, albo zapatrzony jest w stworzenie 
czy też pragnie wielu obiektów na raz, upatru-

jąc w nich cel swojego życia, wtedy rozsypuje 
się wewnętrznie. (Ks. Augustyn Pelanowski) 

_____________________________________________________________________________ 
 

Ostateczną odpowiedzią Boga na nasze poszu-
kiwanie szczęścia nie jest przepis, lecz osoba 
Jezusa Chrystusa, który z miłości ofiarował 

samego siebie za nasze grzechy. Tylko przyj-
mując Jego miłość, możemy naprawdę kochać 

siebie i bliźnich, żyjąc w bliskości królestwa 
Bożego. (Mira Majdan, „Oremus”)  

XXXI 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 

03.11.2018 
Sobota 

Stevenage 
Msza św. niedzielna 

17.00 Msza św. wypominkowa 

04.11.2018 
Niedziela  

Letchworth 13.00 
XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA 

 

Msza św. wypominkowa 

Hemel Hempstead 16.00 Msza św. wypominkowa 

Hatfield 18.00 Msza św. wypominkowa 

06.11.2018 
Wtorek 

Letchworth 18.30 Za dusze w czyśćcu cierpiące 

07.11.2018 
Środa 

Stevenage 18.30 Nie ma intencji 

09.11.2018 
Piątek 

Stevenage 18.30 Nie ma intencji 

10.11.2018 
Sobota 

Stevenage 
Msza św. niedzielna 

17.00 
Msza św. w intencji naszej Ojczyzny w 100. 

Rocznicę Odzyskania Niepodległości 

11.11.2018 
Niedziela     

Letchworth 13.00 
XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA 

Dziękczynno - błagalna w intencji Mateusza 
Prygoń w 11 rocznicę urodzin (rodzice) 

St Albans 
 

16.00 Msza św. wypominkowa 

Hatfield 18.00 
Dziękczynno - błagalna w intencji Konrada  

Woodyatt w 8 roczn. urodzin (rodzice i siostra) 

13.11.2018 
Wtorek   

Letchworth 18.30 Nie ma intencji 

14.11.2018 
Środa 

Stevenage 18.30 Nie ma intencji 

16.11.2018 
Piątek 

Stevenage 18.30 Nie ma intencji 

17.11.2018 
Sobota 

Stevenage 
Msza św. niedzielna 

17.00 
+ Tadeusz Tomicki w 25 rocznicę śmierci  

(syn Wojciech) 

Letchworth 13.00 
XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA 

Dziękczynno - błagalna w intencji Teresy Potrac 
w 82 rocznicę urodzin 

18.11.2018 
Niedziela  Hemel Hempstead 16.00 Nie ma intencji 

Hatfield 18.00 
+ Małgorzata Wojciechowska  

w 3 miesiące po śmierci 

INTENCJE MSZALNE 
 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

1. W najbliższych tygodniach w liturgii Kościoła będziemy przeżywać: 09.11 - Rocznica 

Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej, święto,  10.11 - św. Leona Wielkiego, papieża i doktora Ko-

ścioła, wspomnienie,  11.11 - Narodowe Święto Niepodległości, 12.11 - św. Jozafata, biskupa i 

męczennika, wspomnienie, 13.11 - św. Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna, pierw-

szych męczenników Polski, wspomnienie, 15.11 - św. Alberta Wielkiego, biskupa i doktora Ko-

ścioła, wspomnienie, 16.11 - Rocznica poświęcenia rzymskich bazylik św. Apostołów Piotra i 

Pawła oraz św. Małgorzaty  Szkockiej i św. Gertrudy, dziewicy, 17.11 - św. Elżbiety Węgier-

skiej, zakonnicy, wspomnienie 

 

2. 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 

 

3. 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) 

 

Z Listu pasterskiego Episkopatu Polski z okazji 100. rocznicy 

odzyskania przez Polskę niepodległos ci 
 

(...) Wyjątkowy przykład tak pojętej miłości pozostawili nam nasi przodkowie. Życiową postawą 

potwierdzili, że droga do odzyskania przez Naród Polski swego niepodległego i suwerennego 

państwa wiodła nie tylko poprzez walkę zbrojną, starania polityczne, dyplomatyczne i pracę kilku 

pokoleń Polaków, ale przede wszystkim przez miłość do Boga i bliźniego, wytrwałą wiarę oraz 

modlitwę. W 1918 r. za sprawą Bożej Opatrzności i dzięki wielkiemu wysiłkowi całego narodu 

odrodziła się po 123 latach niewoli niepodległa Polska. Rodziła się ona najpierw w sercach i 

umysłach naszych przodków, którzy nie chcieli służyć zaborcom. Przypomnijmy, że Rzeczpospo-

lita upadła w wyniku przemocy sąsiednich mocarstw, a także z powodu win i zaniedbań społe-

czeństwa szlacheckiego, zwłaszcza części arystokracji, dygnitarzy państwowych i niektórych 

hierarchów kościelnych. Szczególnie bolesne były: prywata i egoizm stanowy szlachty, zdrada 

Ojczyzny przez część magnatów i ich współdziałanie z wrogami. Kolejne zrywy narodu do walki 

zbrojnej o niepodległość Ojczyzny – poczynając od insurekcji kościuszkowskiej, poprzez okres 

napoleoński, Wiosnę Ludów, powstanie listopadowe i styczniowe – nie przynosiły rezultatów i 

powodowały nasilające się represje ze strony zaborców oraz niszczenie polskiej kultury i prześla-

dowanie Kościoła, który zawsze wspierał narodowe zmagania o odzyskanie wolności. Nie sposób 

nie wspomnieć późniejszych powstań – wielkopolskiego i śląskich, wpisanych w czas formowa-

nia się Państwa Polskiego. Po klęsce powstania listopadowego, z Bożej inspiracji w sercach gru-

py Polaków, między innymi na emigracji w Paryżu, kształtowała się idea, że dla odzyskania wol-

ności konieczne jest odrodzenie religijne narodu i związana z nim odnowa moralna oraz praca 

nad rozbudzeniem świadomości narodowej w szerokich warstwach społeczeństwa, zwłaszcza 

wśród ludności wiejskiej. Niepodległość została wymodlona, wypracowana i wywalczona przez 

Polaków, którzy stali się wewnętrznie wolnymi, ugruntowanymi w wierze i odpowiedzialnymi za 

naród. W pamiętnym listopadzie 1918 r. wielcy przywódcy narodu oraz zwykli Polacy stanęli 

razem do budowania niepodległej Rzeczypospolitej w historycznej chwili danej przez Boga po I 

wojnie światowej. Niepodległość odzyskana 100 lat temu nie jest dana Polskiemu Narodowi raz 

na zawsze. Wymaga ona od każdego pokolenia Polaków troski o Ojczyznę. (...) Dziękując Bożej 

Opatrzności za dar wolnej Polski, udzielamy naszym rodakom w kraju i za granicą błogosławień-

stwa: w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. 


