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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) 

Wyśpiewuj, podnieś radosny okrzyk, ciesz się i 

wesel z całego serca! - woła prorok Sofoniasz. 

Wtóruje mu Apostoł Paweł: Radujcie się zaw-

sze w Panu; jeszcze raz powtarzam: radujcie 

się! Słowa „radość, radosny, radować się” wiele 

razy powtarzają się w Piśmie świętym. Chciało-

by się powiedzieć, że Biblia tryska radością. 

Św. Paweł w liście do Galatów właśnie radość 

wymienia wśród dziewięciu owoców Ducha 

(Ga 5,22). Odczytane dziś słowa o radości to 

nie żadna rada, to nie zachęta. To nakaz, to 

przykazanie: Radujcie się zawsze - z dodaniem 

bardzo ważnego motywu: Radujcie się w Panu! 

Czym jest radość? Słownikowa definicja zupeł-

nie nie wystarcza: „Radość to uczucie wielkie-

go zadowolenia, wesołości, wesoły nastrój; 

uciecha, rozradowanie, 

szczęście”. Właściwie to 

określenie nic nie mówi. 

Nie dziwię się. Radość jest przecież czymś pod-

stawowym, pierwotnym i naturalnym. Pierwsza 

reakcja niemowlęcia to uśmiech. Radością czło-

wiek przyciąga drugiego człowieka. Radość 

rozumieją nawet zwierzęta - i one też potrafią 

się cieszyć. I o Bogu powiada Pismo święte, że 

On raduje się nami i naszą radość sobie ceni (Iz 

62,5; Ps 37,4). A nam nie zawsze jest wesoło. O 

płaczu i o smutku Biblia też mówi. O płaczu i 

smutku Jezusa także. Tyle spraw trudnych, bo-

lesnych, drażliwych - wokół nas i w nas sa-

mych. Brak pracy. Wszędzie nieuczciwość. 

Narastająca zewsząd agresja. Nowe i straszne 

choroby. Obawa przed kataklizmami. Zatrucie 

środowiska. Już ta pobieżna i krótka lista mąci 

naszą radość. A w nas samych ileż niewesołych 

spraw. Niecierpliwość. Depresje. Nawyki i na-

łogi. Krępujące nas przyzwyczajenia. Ciągła 

walka ducha z ciałem. Jak tu być radosnym? A 

jednak człowiek radości potrzebuje bardziej niż 

chleba. Czy nie dlatego tak łatwo idziemy na 

targowisko świata, by kupić nieco radości? Ale 

jak to na bazarze - towar dostajemy byle jaki. 

Same podróby. A i ceny bywają wygórowane. 

A jednak potrzeba radości współgra z przykaza-

niem Radujcie się zawsze w Panu! Gdzie zatem 

szukać prawdziwej radości? Wskazówki daje 

dziś adwentowy prorok znad Jordanu - Jan 

Chrzciciel. Samotny. Z wyboru niemający nic. 

O sprawy materialne, nawet te konieczne, nie-

dbający wcale. Ale nie jest odpychający. Tłumy 

garną się do niego. I jest w nim jakaś duchowa 

siła, skoro nawet król chciwie go słucha. Czy 

jest w proroku radość? Na pewno jest. Gdyby 

Jan nie był radosny, nie przyciągałby tylu ludzi. 

I co Jan ma im do powie-

dzenia? Jego wskazówki 

są banalnie proste. Może 

dlatego tak łatwo puścić je mimo uszu i pójść 

sobie dalej? Pierwsza Janowa rada to dobroć: 

Kto ma dwie suknie, niech jedną da temu, który 

nie ma; a kto ma żywność, niech tak samo czy-

ni. Przeczytajmy całą Ewangelię, wszystkie jej 

księgi, cóż zobaczymy? To samo przykazanie 

wzajemnej dobroci, nazwane przez Jezusa 

„nowym przykazaniem”. Drugie zalecenie - to 

przypomnienie zasad sprawiedliwości: Nad 

nikim się nie znęcajcie i nikogo nie uciskajcie. 

Czy można być dobrym, nie będąc najpierw 

sprawiedliwym? A jednak i o tym trzeba przy-

pominać. Trzecia Janowa rada to wskazanie na 

Jezusa: Idzie mocniejszy ode mnie,... On 

chrzcić was będzie Duchem Świętym i ogniem. 

Ani słowa o radości? Ani słowa. Bądź sprawie-

dliwy, bądź dobry, idź za Jezusem - zobaczysz, 

ile radości będzie w tobie. Ileż radości dasz 

innym.                                 (Ks. Tomasz Horak) 

III 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 

15.12.2018 
Sobota 

Stevenage 
Msza św. niedzielna 

17.00 Nie ma intencji 

16.12.2018 
Niedziela  

Letchworth 13.00 
III NIEDZIELA ADWENTU 

Dziękczynno - błagalna w intencji Tomasza  
Stanisz w 34 rocznicę urodzin 

Hemel Hempstead 16.00 
W intencji Magdaleny Ozga o łaskę zdrowia, 
ulgę w cierpieniu i błogosławieństwo Boże 

Hatfield 18.00 + Dziadek Leon Elster (wnuki i prawnuki) 

18.12.2018 
Wtorek 

Letchworth 19.00 Przedświąteczna spowiedź św.  

19.12.2018 
Środa 

Stevenage 18.30 
+ Łukasz Czubala w 1 rocznicę śmierci 

(chrześniak z siostrą i rodzicami) 

21.12.2018 
Piątek 

Stevenage 18.30 Nie ma intencji 

22.12.2018 
Sobota 

Stevenage 
Msza św. niedzielna 

17.00 
+ Bogumiła Wałęsa w 1 rocznicę śmierci  

(syn z rodziną) 

23.12.2018 
Niedziela     

Letchworth 13.00 

IV NIEDZIELA ADWENTU 
Dziękczynno - błagalna w intencji Natana Ma-
ciejowski w 3 rocznicę urodzin z prośbą o łaskę 

zdrowia i Boże błogosławieństwo (rodzice) 

St Albans 
 

16.00 + Adam i Ewa Hnatkowicz (córka i siostra) 

Hatfield 18.00 
Dziękczynno - błagalna w intencji Sary Knot  

w rocznicę urodzin (rodzice) 

24.12.2018 
Poniedz. 

 

Hatfield 19.15 

WIGILIA NARODZENIA PAŃSKIEGO 
PASTERKA 

+ Halina Radzimirska w 10 rocznicę śmierci 
(syn z rodziną) 

Letchworth 21.30 
PASTERKA 

W intencji Parafii 

25.12.2018 
Wtorek   

Letchworth 13.00 
NARODZENIE PAŃSKIE UROCZYSTOŚĆ 

W intencji Parafii 

St Albans 16.00 Nie ma intencji 

Hatfield 18.00 Nie ma intencji 

Stevenage 13.00 

DRUGI DZIEŃ ŚWIĄT 
Św. Szczepana, pierwszego męczennika 

Dziękczynno - błagalna w intencji Julii w 1 
rocznicę urodzin (dziadkowie) 

26.12.2018 
Środa  

Hemel Hempstead 16.00 Nie ma intencji 

INTENCJE MSZALNE 
 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

1. W najbliższych tygodniach w liturgii Kościoła będziemy przeżywać: 19.12 - bł. Urbana V, 

papieża, wspomnienie,  21.12 - św. Piotra Kanizjusza, prezbitera i doktora Kościoła, wspomnie-

nie,  24.12 - WIGILIA NARODZENIA PAŃSKIEGO, 25.12 - UROCZYSTOŚĆ NARODZE-

NIA PAŃSKIEGO, 26.12 - św. Szczepana, pierwszego męczennika, święto, 27.12 - św. Jana 

Apostoła i Ewangelisty, święto, 28.12 - Świętych Młodzianków, męczenników, święto, 29.12 - 

św. Tomasza Becketa, biskupa i męczennika, 30.12 - Św. Rodziny, święto.   

 

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

środy i piątki w Stevenage o godz. 18.30  
 

3. Dodatkowa kolekta z 25 listopada, na cele działalności IPAKu wyniosła £ 72.60 a z 09 

grudnia na rzecz Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie - £ 230.50. Serdeczne Bóg zapłać za 

złożone ofiary i wsparcie powyższych inicjatyw. 
 

4. Wizyta duszpasterska jest jednym z elementów pełnienia misji apostolskiej. Przyjmując 

kapłana podczas wizyty duszpasterskiej, publicznie wyznajemy naszą wiarę i przynależność do 

Kościoła Katolickiego. Jest to wyraz więzi każdej rodziny będącej Kościołem domowym z Para-

fią. Wizyta kapłana to ważne przeżycie dla Rodziny. Jest to okazja do spotkania, rozmowy, wza-

jemnego poznania się i wspólnej modlitwy. Na stoliku zostały wyłożone  formularze „kolędowe”. 

Wszystkich, którzy pragną przyjąć kapłana proszę o ich wypełnienie i złożenie w zakrystii. Moż-

na również ów formularz znaleźć na stronie internetowej naszej Parafii. 
 

5. Nasi muzycy Gosia i Sebastian zapraszają wszystkich na świąteczne kolędowanie w Hat-

field, w niedzielę, 23 grudnia o godz. 19.00 (po Mszy św. wieczornej). Jak co roku będzie okazja, 

aby wspomóc szczytny cel charytatywny. Jeszcze raz serdecznie wszystkich zapraszamy na to 

nasze wspólne, tradycyjne już kolędowanie. 
 

Na III Niedzielę Adwentu - Nie trzeba wiele, by zmienić swoje życie.  
Porady O. Pio - Bóg zawsze może przemienić zło na dobro. 

 

Pierwsza z nich, którą chcę zrealizować w twoim życiu, to zdanie św. Pawła Apostoła: "Bóg 
współdziała z tymi, którzy Go miłują, we wszystkim dla ich dobra" (por. Rz 8,28). To prawda, że 

Bóg potrafi nawet zło przemienić na dobro, ale pod warunkiem, że człowiek będzie Mu oddany 
bez żadnych zastrzeżeń. A więc także i grzechy, od których nie zawsze cię Bóg zachowa, On w 
swej Opatrzności potrafi obrócić w dobro, jeśli Mu będziesz służył. I tak, gdyby król Dawid nie 

popełnił grzechu, to chyba nigdy by się nie zdobył na tak wielką pokorę? Także i Magdalena nie 
miłowałaby tak gorąco Jezusa, gdyby nie zostały jej przebaczone liczne grzechy. A Jezus nie 

przebaczyłby jej, gdyby ich nie popełniła. Rozważaj więc wielkie Boże miłosierdzie: ono prze-
mienia nasze nędze w dzieło swojej dobroci i łaskawości. Ono z naszej złości i jadu nieprawości 

potrafi wysączyć zbawcze soki dla naszych dusz. Czyż więc On nie potrafi tego uczynić z na-
szych utrapień, trosk i doświadczeń? I dlatego nie trzeba dręczyć się utrapieniami, jakiekolwiek 

by one nie były, a tylko starać się z całego serca kochać Boga, a wszystko wyjdzie na dobre. Na-
wet nie trzeba długo przemyśliwać nad tym, co z tego będzie, kiedy to będzie i jakie to dobro 
będzie. Jeśli Bóg kładzie ci na oczy błoto niewiedzy, to nie po to, by pozbawić cię wzroku, ale 

byś lepiej widział i by cię uczynić wspaniałym, godnym miłości i podziwu wobec aniołów. Może 
Bóg chce, abyś upadł, jak ongiś to uczynił ze św. Pawłem, który spadł z konia? Nie trać więc 

nadziei i odwagi z tego powodu, że upadasz, ale właśnie ożyw się i odnów nadzieję, i uczyń wiel-
ki akt pokory. Tracić otuchę i niecierpliwić się po upadku - to sztuczka i zasadzka Nieprzyjaciela, 

to oddanie mu broni i pozwolenie mu na odniesienie zwycięstwa. A więc nie czyń nigdy tego, 
gdyż łaska Pana zawsze jest gotowa, by cię podźwignąć. 


