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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) 

Liturgia Słowa przedostatniej niedzieli roku 

liturgicznego kieruje naszą myśl ku czasom 

ostatecznym, ku drugiemu przyjściu Jezusa. To 

przyjście będzie powszechne i zauważalne. Jed-

nak termin paruzji jest zakryty, wie o nim tylko 

Ojciec niebieski. Uczniowie powinni natomiast 

umiejętnie odczytywać znaki czasu. To ważne 

zadanie, które daje zdrowy, ewangeliczny osąd 

rzeczywistości przeszłej, teraźniejszej i przy-

szłej. Pomaga również budzić w sercu nadzieję, 

by nie popaść pesymizm czy rozpacz, które 

powodują poczucie ciągłego zagrożenia i nie-

pewności oraz oczekiwania na nieuniknioną 

zagładę. Znaki czasu to wydarzenia życia do-

czesnego, przez które Bóg przemawia, powołu-

je do dialogu i występuje z 

konkretnym zadaniem przy-

jęcia obecnej sytuacji. Ważna jest więc ufność 

Bogu, że przez stworzenie świata, a zwłaszcza 

przez wydarzenie Jezusa Chrystusa, wkroczył 

On w historię świata tworząc z niej historię 

zbawienia. Przez wiarę człowiek także uczestni-

czy w tym wydarzeniu, a dzięki swoim decy-

zjom i wyborom może oddziaływać na świat i 

go zmieniać. Jak przypomniał Sobór Watykań-

ski II, dzięki wierze w pomoc Ducha Świętego 

lud Boży „stara się w wydarzeniach, potrzebach 

i pragnieniach, w których uczestniczy z resztą 

ludzi naszej doby, rozpoznać, jakie w nich 

mieszczą się prawdziwe znaki obecności lub 

zamysłów Bożych” (KDK 11). W tych odnie-

sieniach do sytuacji współczesnej chodzi jednak 

nie tylko o doczesną interpretacje znaków cza-

su, ale o spojrzenie teologiczne. I tak, wiara w 

powtórne życie Syna Człowieczego sprawia, że 

czas Kościoła posiada charakter jednego wiel-

kiego oczekiwania. Pewne jest to, że paruzja 

będzie poprzedzona powszechnym uciskiem, 

różnymi kataklizmami i cierpieniami. Chrystus 

powróci, ponieważ „Ojciec nie sądzi nikogo, 

lecz cały sąd przekazał Synowi”. Ów sąd będzie 

dziełem wyzwolenia „z niewoli zepsucia, aby 

uczestniczyć w wolności i chwale dzieci Bo-

żych”. Sąd Ostateczny będzie również konfron-

tacją ludzkich uczynków. Chrystus nalega, że 

najbardziej wiarygodnym świadectwem nasze-

go życia będzie miłosierdzie okazane bliźnim. 

Wreszcie, sąd żywych i umarłych ukaże bezin-

teresowność daru Bożego, łaskę, jaką jest króle-

stwo przygotowane nam od założenia świata. 

Chrystus, który w zmartwychwstaniu odniósł 

zwycięstwo nad śmiercią, 

rozpoczął dla nas nowy 

sposób życia z Bogiem. Jezus wchodzi pierw-

szy do tego życia, aby przygotować miejsce dla 

swoich wybranych. W tym czasie chrześcijanie 

pozostają w nadziei, że pewnego dnia będą żyć 

z Chrystusem na wieki. Dlatego przez wiarę i 

sakramenty powinni być zjednoczeni z Nim już 

na ziemi ożywiając w sobie świadomość, że 

Sąd Ostateczny dotyczy wszystkich. Nikt nie 

będzie pozostawiony na uboczu. Nikt nie wie, 

kiedy nastąpi paruzja. Trzeba zatem uwierzyć 

słowom Jezusa, który wzywa, aby już teraz 

owocnie korzystać z czasu łaski Bożej, modlić 

się i czuwać. A wtedy będziemy zawsze gotowi 

na spotkanie z Panem i przepełnieni nadzieją w 

Boże miłosierdzie, a nie pełni lęku przed nie-

znaną przyszłością, ślepym losem czy bliżej 

nieokreślonym przeznaczeniem. 
                                        

                                                                                                   (Ks. Leszek Smoliński) 

XXXIII 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.  

Uroczystość Chrystusa Króla w swojej wymowie wskazuje na cel ostateczny życia człowie-

ka, czyli na zjednoczenie z Bogiem i oddanie się pod panowanie Jego miłości w Królestwie Bo-

żym. Królowanie Chrystusa wyraża się w zbawieniu człowieka. Przez swoją śmierć na krzyżu dał 
On dowód miłości względem wszystkich ludzi i odpuszczając nasze grzechy, pojednał nas z Oj-

cem oraz uczynił ludem wybranym, czyli królestwem i kapłanami Boga samego. W ikonografii 
Chrystus Król już od starożytności przedstawiony jest jako Pantokrator, czyli Wszechwładca, 
zasiadający na tronie, mający ziemię za podnóżek lub trzymający glob ziemski w dłoni. Uroczy-

stość Chrystusa Króla wprowadził do kalendarza liturgicznego papież Pius XI encykliką "Quas 
Primas" z 11 grudnia 1925 r. na zakończenie roku jubileuszowego. Papieska encyklika ustanawia-

jąca tę uroczystość jako przeciwstawienie się silnym tendencjom ateistycznym i laickim, które w 
tym czasie były bardzo popularne, wskazywała na Chrystusa jako Króla mającego władzę nad 

człowiekiem i całym światem. Episkopat nie zgadza się z ideą intronizacji i odwołując się do Bi-
blii, wyjaśnia, na czym polega królowanie Chrystusa. Biskupi przypominają, że wprawdzie przed 

Piłatem Jezus wyznał, iż jest królem, ale wcześniej powiedział, że Jego królestwo nie jest z tego 
świata. „Nie trzeba więc Chrystusa ogłaszać królem, wprowadzać Go na tron – piszą biskupi. 
Trzeba natomiast uznać i przyjąć Jego królowanie, poddać się Jego władzy, która oznacza moc 

obdarowywania nowym życiem, z perspektywą życia na wieki” – czytamy w liście. Biskupi za-
chęcają wierzących, aby „umiłowali Jezusa do końca” i zawierzyli Mu swe rodziny. Apelują tak-

że o „podjęcie posługi miłości miłosiernej i posłuszeństwo tym, których ustanowił pasterzami”. 

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


DATA LOKALIZACJA GODZ. INTENCJE I NABOŻEŃSTWA 

17.11.2018 
Sobota 

Stevenage 
Msza św. niedzielna 

17.00 
+ Piotruś Malinowski, lat 9, w 3 dzień po  

śmierci (Teresa Ciołko z rodziną) 

18.11.2018 
Niedziela  

Letchworth 13.00 

XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA 
 

Dziękczynno - błagalna w intencji Teresy Potrac 
w 82 rocznicę urodzin 

Hemel Hempstead 16.00 Nie ma intencji 

Hatfield 18.00 
+ Małgorzata Wojciechowska w 3 miesiące  

po śmierci 

20.11.2018 
Wtorek 

Letchworth 18.30 
O łaskę zdrowia i udaną operację dla Oli  

Tomaszewskiej (rodzina) 

21.11.2018 
Środa 

Stevenage 18.30 Nie ma intencji 

23.11.2018 
Piątek 

Stevenage 18.30 Nie ma intencji 

24.11.2018 
Sobota 

Stevenage 
Msza św. niedzielna 

17.00 W pewnej intencji 

25.11.2018 
Niedziela     

Letchworth 13.00 

JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA  
WSZECHŚWIATA 

+ Stanisław, Jadwiga, Jan, Józef, Weronika, 
Barbara, Mechelewscy, ks. Franciszek Herr,  

ks. Edward Grudziński (Maria Mechelewska) 

St Albans 
 

16.00 
+ Marek Sokołowski w 7 rocznicę śmierci 

(matka chrzestna z rodziną) 

Hatfield 18.00 
+ Zdzisław Wydrych w 25 rocznicę śmierci  

(syn z rodziną) 

27.11.2018 
Wtorek   

Letchworth 18.30 Nie ma intencji 

28.11.2018 
Środa 

Stevenage 18.30 Nie ma intencji 

30.11.2018 
Piątek 

Stevenage 18.30 
Dziękczynno - błagalna w intencji Kai Stanisz  

w 6 rocznicę urodzin (rodzice) 

01.12.2018 
Sobota 

Stevenage 
Msza św. niedzielna 

17.00 
Za zmarłych z rodzin Ciołko i Żak  

(Teresa Ciołko z rodziną) 

Letchworth 13.00 
I NIEDZIELA ADWENTU 

+ Bronisław, Rozalia, Stanisław, Antoni,  
Zdzisław, Bronisława Sobek (Stanisława Sobek) 02.12.2018 

Niedziela  
Hemel Hempstead 16.00 Nie ma intencji 

Hatfield 18.00 + Franciszka Tałaj (córka z rodziną) 

INTENCJE MSZALNE 
 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

1. W najbliższych tygodniach w liturgii Kościoła będziemy przeżywać: 19.11 - Bł. Salomei, 

zakonnicy, wspomnienie,  20.11 - św. Rafała Kalinowskiego, prezbitera, wspomnienie,  21.11 - 

Ofiarowanie Najświętszej Maryi Panny, wspomnienie, 22.11 - św. Cecylii, dziewicy i męczenni-

cy, wspomnienie, 23.11 - św. Klemensa I, papieża i męczennika, wspomnienie, 24.11 - św. mę-

czenników Andrzeja Dung-Laca, prezbitera i Towarzyszy, wspomnienie, 25.11 - niedziela -

Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, Uroczystość, 26.11 - bł. Jakuba Alberioniego, prezbi-

tera, wspomnienie, 30.11 - św. Andrzeja Apostoła, święto,  

 

2. Za tydzień, 25. 11 przeżywać będziemy Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświa-

ta. Jest to ostatnia niedziela Roku Liturgicznego. Następna niedziela rozpocznie Nowy Rok Litur-

giczny w cyklu C - miłości oraz czas Adwentu. 
 

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. Dodatkowe kolekty: 1. W Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata - 25 listopada, na 

cele działalności IPAKu, który koordynuje prace i działalność Apostolstwa Świeckich na terenie 

nie tylko PMK w Anglii i Walii, ale w całej Wielkiej Brytanii 2. W II Niedzielę Adwentu - 09 

grudnia na rzecz Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie. Celem Zespołu jest organizowanie i 

niesienie pomocy duchowej i materialnej katolikom tam żyjącym.  
 

5. Już po raz drugi Kościół będzie obchodził w niedzielę 18 listopada Światowy Dzień Ubo-

gich. Hasłem tegorocznych obchodów Światowego Dnia Ubogich są słowa zaczerpnięte z Psalmu 

34,7 „Biedak zawołał, a Pan go usłyszał”. W Orędziu na to wydarzenie papież Franciszek napisał 

między innymi: „W pomocy ubogim nie chodzi o odegranie pewnej roli, by uzyskać pierwszeń-

stwo działania, ale to, byśmy mogli pokornie przyznać, że to Duch Święty sugeruje gesty, które 

są znakiem odpowiedzi i bliskości Boga. Kiedy znajdujemy okazję, aby zbliżyć się do ubogich, 

musimy zdać sobie sprawę z tego, że pierwszeństwo należy do Niego, gdyż to On otworzył nasze 

oczy i nasze serce na nawrócenie. Ubodzy nie potrzebują osób, które działają aby zadowolić naj-

pierw siebie. Ubodzy potrzebują miłości, która potrafi się ukryć i zapomnieć o wyrządzonym 

dobru. Prawdziwym pierwszym planem działania jest Pan oraz ubodzy. Ten, kto oddaje się na 

służbę, jest narzędziem w ręku Boga, aby ukazać Jego obecność i Jego zbawienie”. 
 

6. W niedzielę 25 listopada zaraz po Mszy św. w Letchworth Polska Szkoła Sobotnia im. 

Marii Skłodowskiej-Curie zaprasza na uroczyste spotkanie z okazji 100. rocznicy odzyskania 

przez Polskę Niepodległości. W ramach spotkania przewidziany jest konkurs historyczny, wspól-

ne śpiewanie pieśni patriotycznych, wojskowa grochówka, ciasto, kawa i herbata. Fanty na loterię   

mile widziane. Cały dochód z imprezy przeznaczone jest na potrzeby szkoły. Serdeczne wszyst-

kich zapraszamy. (Sala parafialna przy kościele w Letchworth) 
 

7. Od przyszłej niedzieli będzie można nabyć kalendarze religijne na 2019 rok, poświęcone 

opłatki na stół wigilijny, świece caritas oraz kartki świąteczne z życzeniami, kopertą i opłatkiem.  
 

8. Ostatnie kolekty specjalne w naszej Parafii wyniosły: 14.10 - Dzieło Nowego Tysiąclecia - 

£ 206.00 oraz 28.10 - Papieskie Dzieła Misyjne - £ 220.40 Serdeczne Bóg zapłać za złożone ofia-

ry i wsparcie tych dzieł. 
 

9. Ze względu na wymianę pieca  w kościele w Letchworth a później kolędy,  nie będzie 

wtorkowych Mszy św. w tym kościele od dnia 03.12 aż do odwołania.  

10. Spotkanie Rady Parafialnej - 23.11, piątek, godz. 19.00, Stevenage. Serdecznie zapraszam. 


