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MSZE ŚW. W POSZCZEGÓLNYCH OŚRODKACH: 

 

Letchworth: Każda niedziela- 13.00. i wtorek- 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, Beaconsfield 
Road, St Albans, Herts, AL1 3RB) 
 

Hemel Hempstead: 1 i 3 niedziela miesiąca, godz. 16.00 (kościół- Our Lady Queen of all Crea-
tion, 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) 

Trudno zapewne uwierzyć w to wszystko, co 

Jezus zapowiedział o znakach poprzedzających 

Jego przyjście, tym, którzy ciągle żyją w błogiej 

nieświadomości prawd objawionych. Nie da się 

sprowadzić zapowiedzi Jezusa jedynie do meta-

fory. W czasach, w których raz po raz słyszymy 

o tsunami, wzmianka o trwodze narodów wobec 

szumu morza nie wydaje się już czymś fanta-

stycznym. Rozumiemy także ostrzeżenie Jezusa 

o znakach na słońcu czy księżycu lub gwiaz-

dach, gdy coraz częściej słyszymy o możliwości 

zderzenia się z Ziemią asteroidów średnicy kil-

kudziesięciu kilometrów. W czasie ostatniego 

lata ludzie mdleli nie tylko ze strachu, ale i z 

upałów. Jeśli działanie promieni słońca dopro-

wadziło do tysięcy zgonów 

ludzi chorych na serce, to 

co się stanie, gdy Słońce 

Sprawiedliwości, czyli Jezus Chrystus, rozbły-

śnie nad naszym niebem? Ileż ludzi o duchowo 

chorym sercu nie wytrzyma tego „upału”? Przy-

roda wykroczyła ze swych granic podobnie jak 

człowiek, który przekroczył granice przykazań. 

Zdaje się, że możemy spodziewać się dalszej 

eskalacji zjawisk w świecie fizycznym, bo i 

człowiek posuwa się w swych nienormalnych, a 

nawet perwersyjnych pomysłach. W tym roz-

szalałym moralnie i fizycznie świecie mamy 

zachowywać mimo wszystko wstrzemięźliwość 

przed złem. Mimo presji społecznej, mimo mo-

dy i trendów kulturowych. Obżarstwo, pijań-

stwo, troski o komfort życia sprawiają, że serce 

jest ociężałe, pozbawione czujności duchowej 

sumienia. Można przegapić najważniejsze na-

wiedzenie ludzkości: powtórne przyjście Chry-

stusa. Jezus wzywa do modlitwy, bo dzień Jego 

przyjścia będzie tak niespodziewany i wstrząsa-

jący, że dla wielu stanie się potrzaskiem, ata-

kiem serca, tsunami duszy. Objawienie się Syna 

Bożego będzie też jednoczesnym wydobyciem 

z naszego wnętrza wszystkiego, co w sobie 

ukrywamy. Wszystkie sprawy wyjdą na jaw. 

Gdy Bóg objawi się, my też doznamy objawie-

nia się nas samych i tego, czym naprawdę jeste-

śmy! Nagłe objawienie się prawdy Boga spo-

woduje prześwietlenie wszystkich sumień i 

wielu ludzi nie wytrzyma objawienia się zawar-

tości ich duszy, która okaże się obliczem wy-

krzywionym w grymasie podłości i wyniosło-

ści, a nie uśmiechniętą maską dobroci. Opowia-

dano mi swego czasu tragiczną historię o pew-

nej artystce, która uległa poparzeniu i musiała 

być poddana operacji 

plastycznej. Jej twarz 

została zeszpecona, ale 

dopóki leżała w łóżku szpitalnym z obandażo-

waną twarzą, przyjmowała odwiedzających ją 

przyjaciół oraz rodzinę i spotkania były pełne 

radości i coraz lepszego samopoczucia. Pewne-

go dnia mogła wstać i zdjęto jej opatrunki z 

twarzy. Stanęła przed lustrem. Widok oblicza 

był dla niej takim wstrząsem, że z rozpaczy 

odebrała sobie życie. Myślę o tym wydarzeniu, 

ponieważ takim właśnie dniem prawdy o obli-

czu naszej duszy będzie Dzień Pański. Nie 

wszyscy wytrzymają zderzenie z prawdą o sa-

mych sobie. Mogą znaleźć się tacy, którzy sa-

mych siebie odrzucą, nie zgodzą się na oblicze 

swej duszy i zapadną się w otchłań samoodrzu-

cenia. Nie to jest prawdą o nas, co o sobie my-

ślimy, lecz to, co się objawi w świetle Dnia 

Pańskiego. 

                                 (Ks. Augustyn Pelanowski) 

I NIEDZIELA ADWENTU 

PLAN MSZY ŚW. NA OKRES BOŻEGO NARODZENIA I NOWEGO ROKU: 
  

  

24.12.2018 - Wigilia Narodzenia Pańskiego - Pasterka (Poniedziałek) 
  

 Hatfield - 19.15 
  

 Letchworth - 21.30 
  

25.12.2018 - Uroczystość Narodzenia Pańskiego (Wtorek) 
   

   Letchworth - 13.00 
   

 St Albans - 16.00 
   

 Hatfield - 18.00 
  

26.12.2018 - Święto św. Szczepana, pierwszego męczennika (Środa) 

  

   Stevenage - 13.00  
   

 Hemel Hempstead - 16.00 
  

29.12.2018 - Sobota – Msza św. z niedzieli 
   

 Stevenage - 17.00 
  

30.12.2018 - Święto Św. Rodziny (Niedziela) 
   

 Letchworth - 13.00 
   

 Hatfield - 18.00 
  

01.01.2019 - Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi (Wtorek) 
  

 Letchworth - 15.00 
   

 Hatfield - 18.00 

SPOWIEDŹ 
PRZED  

ŚWIĘTAMI  
BOŻEGO  

NARODZENIA: 
 

Hatfield:   

13 grudnia,  

czwartek, 

godz. 19.00 
__________________________ 

 

Letchworth:  

18 grudnia,  

wtorek,  

godz. 19.00 
__________________________ 

 

St Albans:  

09 i 23 grudnia 

niedziela, 

od godz. 15.15 

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


DATA LOKALIZACJA GODZ. INTENCJE I NABOŻEŃSTWA 

01.12.2018 
Sobota 

Stevenage 
Msza św. niedzielna 

17.00 
Za zmarłych z rodzin Ciołko i Żak  

(Teresa Ciołko z rodziną) 

02.12.2018 
Niedziela  

Letchworth 13.00 

I NIEDZIELA ADWENTU 
+ Bronisław, Rozalia, Stanisław, Antoni,  

Zdzisław, Bronisława Sobek (Stanisława Sobek) 

Hemel Hempstead 16.00 Nie ma intencji 

Hatfield 18.00 + Franciszka Tałaj (córka z rodziną) 

04.12.2018 
Wtorek 

Letchworth 18.30 Nie ma Mszy św. 

05.12.2018 
Środa 

Stevenage 18.30 Nie ma intencji 

07.12.2018 
Piątek 

Stevenage 18.30 
PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA 

Nie ma intencji 

08.12.2018 
Sobota 

Stevenage 
Msza św. niedzielna 

17.00 Nie ma intencji 

09.12.2018 
Niedziela     

Letchworth 13.00 
II NIEDZIELA ADWENTU 

+ Rodzice Łucja i Władysław Gosz  
(córka Teresa Potrac) 

St Albans 
 

16.00 + Andrzej Radałowicz 

Hatfield 18.00 
+ Łukasz Krzymiński i Tadeusz Malinowski  

w 7 rocznicę śmierci (mama i siostra) 

11.12.2018 
Wtorek   

Letchworth 18.30 Nie ma Mszy św. 

12.12.2018 
Środa 

Stevenage 18.30 Nie ma intencji 

14.12.2018 
Piątek 

Stevenage 18.30 Nie ma intencji 

15.12.2018 
Sobota 

Stevenage 
Msza św. niedzielna 

17.00 Nie ma intencji 

Letchworth 13.00 
III NIEDZIELA ADWENTU 

Dziękczynno - błagalna w intencji Tomasza  
Stanisz w 34 rocznicę urodzin 16.12.2018 

Niedziela  
Hemel Hempstead 16.00 Nie ma intencji 

Hatfield 18.00 + Dziadek Leoś (wnuki i prawnuki) 

INTENCJE MSZALNE 
 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

1. W najbliższych tygodniach w liturgii Kościoła będziemy przeżywać: 03.12 - św. Francisz-

ka Ksawerego, wspomnienie,  04.12 - św. Jana Damasceńskiego, prezbitera i doktora Kościoła 

oraz św. Barbary, dziewicy i męczennicy, wspomnienie,  06.12 - św. Mikołaja, biskupa, wspo-

mnienie, 07.12 - św. Ambrożego, biskupa i doktora Kościoła, wspomnienie, 08.12 - NIEPOKA-

LANE POCZĘCIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY, UROCZYSTOŚĆ, 11.12 - św. Damaze-

go I, papieża, wspomnienie, 12.12 - Najświętszej Maryi Panny z Gaudalupe, wspomnienie, 13.12 

- św. Łucji, dziewicy i męczennicy, wspomnienie, 14.12 - św. Jana od Krzyża, prezbitera i dokto-

ra Kościoła, wspomnienie,   

 

2. Dzisiejsza niedziela rozpoczyna Nowy Rok Liturgiczny w Kościele (cykl C - miłości) oraz 

czas Adwentu, który przygotowuje nas na przeżycie Świąt Bożego Narodzenia. 
 

3. 08 grudnia (sobota) przypada Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi 

Panny. Msza św. zostanie odprawiona w  Wigilię tej Uroczystości, czyli w piątek, 07 grudnia, w 

Stevenage, o godzinie 18.30. 
 

4. 07 grudnia przypada I piątek miesiąca. Okazja do spowiedzi św. w Stevenage od godziny 

17.30 a Msza św. o godzinie 18.30.  
 

5. 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. W środę, 05.12 zapraszam 

wszystkich do Stevenage na godzinę 19.00 - mierzenie alb. 

 

6. Dodatkowe kolekta: W II Niedzielę Adwentu - 09 grudnia na rzecz Zespołu Pomocy Ko-

ściołowi na Wschodzie. Celem Zespołu jest organizowanie i niesienie pomocy duchowej i mate-

rialnej katolikom tam żyjącym.  
 

7. Serdeczne podziękowania dla Polskiej Szkoły Sobotniej im. Marii Skłodowskiej-Curie w 

Hitchin za zorganizowanie spotkania z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodle-

głości. Wszystkim, którzy czynnie się włączyli w przygotowanie i przeprowadzenie tego wyda-

rzenia oraz wszystkim obecnym - serdeczne Bóg zapłać. Dochód przeznaczony na pomoc Szkole 

wyniósł £ 492.60 

8. Można już nabywać kalendarze religijne na 2019 rok, poświęcone opłatki na stół wigilij-

ny, świece Caritas oraz kartki świąteczne z życzeniami, kopertą i opłatkiem.  
 

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. Msze św. roratnie, ku czci Najświętszej Maryi Panny w Adwencie sprawowane będą w 

środy i piątki w Stevenage o godz. 18.30  
 

W niedzielę, 02 grudnia w Kościele katolickim rozpoczyna się Adwent. Jest to bogaty w sym-

bolikę, czterotygodniowy okres przygotowania do Bożego Narodzenia oraz wzmożonego oczeki-
wania na koniec czasów i ostateczne przyjście Jezusa Chrystusa. Jest podobny do całego ludzkie-
go życia, które jest oczekiwaniem na pełne spotkanie z Bogiem. Słowo "adwent" pochodzi z języ-

ka łacińskiego "adventus", które oznacza przyjście. Teologicznie czas ten wyraża oczekiwanie 
Kościoła na podwójne przyjście Chrystusa. W pierwszym okresie akcent położony jest na Paru-

zję, czyli ostateczne przyjście Chrystusa na końcu świata. Ostatni tydzień natomiast bezpośrednio 
przygotowuje do Narodzenia Chrystusa, przez które Bóg wypełnia wszystkie obietnice złożone w 

historii. Adwentowe czytania mszalne dotyczą m.in. dramatycznych nawoływań proroków, któ-
rzy zachęcają do nawrócenia, podkreślają zbliżający się kres czasu i ostateczne nastanie Króle-
stwa Bożego. Równocześnie jednak Kościół przypomina o nadziei, jaka wiąże się z paruzją, czyli 

ponownym przyjściem Chrystusa.  


