Lipiec miesiącem szczególnej czci Krwi Chrystusa
Bł. Jan XXIII ogłosił w 1960 r. list apostolski „Inde a Primis” o rozszerzaniu nabożeństwa ku czci
Przenajdroższej Krwi Pana Naszego Jezusa Chrystusa. W ten sposób Ojciec Święty zachęcał
wiernych, aby w lipcu tematem swych rozmyślań uczynili Krew Chrystusa. „Niechaj rozważają o
niesłychanie obfitej i nieogarnionej wartości tej Krwi prawdziwie najdroższej” – pisał i przypomniał o siedmiu momentach, w których Jezus przelewał swoją krew. Były to: obrzezanie, modlitwa w Ogrójcu, biczowanie, ukoronowanie cierniem, droga krzyżowa, przybicie do krzyża i przebicie boku włócznią. „Ta sama Krew Boża płynie we wszystkich sakramentach Kościoła, dlatego
nie tylko słuszną jest rzeczą ale wielce sprawiedliwą, aby tej Krwi składali wszyscy odrodzeni w
jej zbawczych strumieniach hołd adoracji, podyktowanej wdzięcznością i miłością” – czytamy w
papieskim liście. Papież pokreślił, że centrum adoracji Krwi Chrystusa jest chwila jej podniesienia podczas ofiary Mszy św., a swe przedłużenie znajduje ona w akcie Komunii eucharystycznej.
„I tak uzdolnieni chrześcijanie idą na spotkanie codziennych wyzwań i przeciwności, zbożnych
wyrzeczeń, a czasem samego męczeństwa” – pisał Jan XXIII. 10 sierpnia 1849 r. Pius IX rozszerzył na cały Kościół święto Przenajdroższej Krwi naszego Pana Jezusa Chrystusa, które było obchodzone w pierwszą niedzielę czerwca. Pius X w 1914 r. ustalił datę liturgicznych obchodów na
dzień 1 lipca. W 1934 r. Pius XI podniósł te obchody do stopnia uroczystości. Po reformie Pawła
VI Krew Chrystusa czczona jest w całym Kościele w uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi
Chrystusa, czyli Boże Ciało.

MSZE ŚW. W POSZCZEGÓLNYCH
OŚRODKACH:
Letchworth: Każda niedziela- 13.00. i wtorek- 18.30 (kościół- St Hugh of Lincoln, 84
Pixmore Way, Letchworth G. 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
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)

ZAPIS DO PARAFII - Wszystkie Polskie
Parafie w Anglii i Walii funkcjonują jako
parafie personalne. Oznacza to, że członkiem wspólnoty jest osoba lub rodzina, która dobrowolnie zgłosi się do duszpasterza i
wypełni kartę przynależności do danej
wspólnoty i uczestniczy w życiu wspólnoty
poprzez udział we Mszy św. Takie formularze są dostępne u duszpasterza lub na stronie internetowej. Każdy członek wspólnoty
parafialnej może wtedy otrzymać różne zaświadczenia wynikające z przynależności
do danej wspólnoty oraz załatwić wszelkie
formalności związane z sakramentami, jak
np.: chrzest czy sakrament małżeństwa. Ponieważ jest wielu parafian, którzy zmienili
adres a także numer telefonu, bardzo prosimy o uzupełnianie danych na karcie przynależności. Serdecznie dziękuję.

DANE KONTAKTOWE

Lokalna Polska Misja Katolicka pw. Św. Brata Alberta w Letchworth
oraz: Stevenage, Hatfield, St Albans i Hemel Hempstead
Proboszcz: Ks. Cezary Komosiński, Tel: 07519059276
E-mail: letchworth@pcmew.org

http://www.parafia-letchworth-albert.co.uk/
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LETCHWORTH, STEVENAGE, HATFIELD, ST ALBANS, HEMEL H.
Jezus wygłasza pochwałę ludzi prostych, prze- o niebie czy piekle. Kim więc są ewangeliczni
strzega przed bałwochwalstwem rozumu. „prostaczkowie”, którzy potrafią przyjąć obja„Zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropny- wienie przyniesione światu przez Jezusa? Domi”. Mądrość i roztropność to ważne cnoty. Pan słownie tłumacząc, to „małe dzieci”, wręcz
Jezus na pewno nie występuje przeciwko nim. „niemowlęta”. Dzieci potrafią się dziwić. Dla
Przestrzega jednak przed takim rodzajem wie- nich wszystko jest czymś cudownym, tajemnidzy czy intelektu, który wbija w pychę i przez czym i zaskakującym. Aby przyjąć prawdę o
to zamyka oczy na wiarę. W czasach Jezusa Bogu, konieczna jest umiejętność zadziwienia
„mądrymi i roztropnymi”, byli faryzeusze i światem. Zadziwienia, że jest. To istnienie jest
uczeni w Piśmie. To z nimi Jezus nie potrafił najbardziej podstawowym cudem i ono odsyła
się dogadać, nie potrafił ich przekonać. Oni do Źródła. Dzieci też często płaczą. Nie wstywiedzieli swoje, dlatego nie chcieli przyjąć Je- dzą się potłuczonego kolana czy bolącego brzugo. Tyle lat studiowania Tory, tyle wysiłku wło- cha. Gdy dzieje się coś złego, drą się wniebożonego w poznanie Boga i Jego praw. Nie, nie głosy. Nie mają oporów, by wołać starszych,
możemy się mylić. Teologia to poważna wie- silniejszych, mądrzejszych na ratunek. Aby
dza. Jesteśmy profesjonalistami, nie możemy widzieć Boga, potrzeba widzieć swoje ubóstwo
obniżać naszych standari nie wstydzić się dłoni wyXIV NIEDZIELA ZWYKŁA
dów, musimy trzymać
ciągniętych w żebraczym
poziom. Jakie właściwie
geście w Jego stronę. Ewanszkoły kończył ten Jezus? Czy ma jakiś tytuł? geliczne „małe dzieci” to ludzie prostego serca,
Oczywiście, że wiedza, także wiedza teologicz- „ubodzy w duchu”, „utrudzeni i obciążeni”,
na, jest czymś pozytywnym. Towarzyszy jej „owce niemające pasterza”. To ludzie, którzy
jednak zawsze niebezpieczeństwo nadmiernego nie traktują Boga demokratycznie – jako rówzaufania w swoje możliwości. Pokusa zawdzię- noprawnego partnera, z którym można pertrakczania wszystkiego sobie samemu dotyka naj- tować. Prostaczkowie czują, że trzeba raczej
mocniej tzw. ludzi sukcesu – błyskotliwych, upaść przed Nim na kolana, bić się w piersi i
inteligentnych, gotowych zawsze na ciętą ripo- wołać na pomoc. Naiwne to? Płytkie? Banalne?
stę wymierzoną w tych mniej elokwentnych. No właśnie…
(Ks. Tomasz Jaklewicz)
Jest taki rodzaj tzw. zdrowego rozsądku, który ________________________________________________________________
staje się czymś niezdrowym. To taka bezbożna Chrystusowa lekcja pokory nie stanowi atrakcji
roztropność, czyli umiejętność zimnej kalkula- dla współczesnych. Sądzić można, że w dużej
cji, wyrachowania czy nawet cynizmu, która mierze pogarda dla pokory jest przyczyną odpodpowiada: „Po co nam właściwie Bóg, tylko chodzenia ludzi od Boga, od Kościoła i od sieprzeszkadza, nie przejmujmy się Nim”. Ileż bie nawzajem. Tylko pokorni oni są w stanie
eleganckich, elokwentnych pań i panów z zgiąć kolana przed Bogiem, przyjąć Jego wolę i
pierwszych stron gazet serwuje nam tę Jego prawa. Tylko człowiek o dziecięcej poko„mądrość”, z lekko ironicznym uśmieszkiem rze może szczerze powiedzieć Bogu „Ojcze”.
komentując wszelką wzmiankę o Bogu, o łasce,

INTENCJE MSZALNE
DATA

LOKALIZACJA

GODZ.

INTENCJE I NABOŻEŃSTWA

04.07.2020
Sobota

Stevenage
Msza św. niedzielna

17.00

Dziękczynna w int. Moniki i Andrzeja w 2
roczn. ślubu oraz ich syna Juliana z prośbą o
dalsze łaski i opiekę Matki Bożej na każdy dzień
(Małgorzata Początek)

Letchworth

13.00

XIV NIEDZIELA ZWYKŁA
Dziękczynno - błagalna w intencji Renaty i
Tomasza Wierzbickich w 25 rocznicę ślubu

Hemel Hempstead

16.00

Nie ma intencji

Hatfield

18.00

Nie ma intencji

07.07.2020
Wtorek

Letchworth

18.30

Dziękczynno - błagalna w intencji Tobiasza Stanisz w 6 rocznicę urodzin (rodzice)

08.07.2020
Środa

Stevenage

18.30

NIE MA MSZY ŚW.

10.07.2020
Piątek

Stevenage

18.30

+ Grzegorz Gotner w 3 rocznicę śmierci
(Wojtek z rodziną)

11.07.2020
Sobota

Stevenage
Msza św. niedzielna

17.00

Nie ma intencji

Letchworth

13.00

XV NIEDZIELA ZWYKŁA
+ Zofia, Kazimierz, Tadeusz, Fred Pochodnia
oraz Maria Bajer i Władysława Paradowska
(Maria Mechelewska)

St Albans

16.00

MSZA ŚW. ODWOŁANA - KOŚCIÓŁ
NADAL ZAMKNIĘTY W NIEDZIELE.

Hatfield

18.00

+ Mariusz Nowacki w 6 miesiąc po śmierci
(Jan Jakubiak)

14.07.2020
Wtorek

Letchworth

18.30

Nie ma intencji

15.07.2020
Środa

Stevenage

18.30

NIE MA MSZY ŚW.

17.07.2020
Piątek

Stevenage

18.30

+ Agata Zajączkowska

05.07.2020
Niedziela

12.07.2020
Niedziela

18.07.2020
Stevenage
17.00
Nie ma intencji
Sobota
Msza św. niedzielna
PRAGNĘ Z CAŁEGO ZERCA PODZIĘKOWAĆ WSZYSTKIM WAM, KTÓRZY
W JAKIKOLWIEK SPOSÓB POMOGLIŚCIE PRZETRWAĆ TEN TRUDNY CZAS PONAD
TRZECH MIESIĘCY ZAMKNIĘCIA. ZA KAŻDĄ MODLITWĘ, ŻYCZLIWOŚĆ,
WSPARCIE DOBRYM SŁOWEM ORAZ MATERIALNE I FINANSOWE.
ZA WASZE UCZESTNICTWO W TRANSMISJACH MSZY ŚW., PANU TADEUSZOWI ZA
NAGRYWANIE PIEŚNI, PANU TOMKOWI ZA NAGRYWANIE CZYTAŃ…
NIECH DOBRY PAN BÓG WSZYSTKIM WAM BŁOGOSŁAWI I WAS STRZEŻE.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1.
W najbliższych tygodniach w liturgii Kościoła będziemy przeżywać: 06.07 - bł. Marii
Teresy Ledóchowskiej, dziewicy, wspomnienie, 08.07 - św. Jana z Dukli, prezbitera, wspomnienie, 09.07 - św. męczenników Augustyna Zhao Ronga, prezbitera i Towarzyszy, 11.07 - św. Benedykta, opata, patrona Europy, święto, 12.07 - św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu, biskupa i
męczennika, 13.07 - św. pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta, wspomnienie, 15.07 - św.
Bonawentury, biskupa i doktora Kościoła, wspomnienie, 16.07 - Najświętszej Maryi Panny z
Góry Karmel, wspomnienie, 18.07 - św. Szymona z Lipnicy, prezbitera.
2.
Czekaliśmy na to wiele miesięcy! Dziękujemy Bożej Opatrzności za umocnienie naszej
wiary i mamy nadzieję, że z czasem będziemy mogli cieszyć się pełną swobodą w dostępie do
praktyk religijnych. Póki co jesteśmy zobowiązani przestrzegać pewnych ograniczeń. Proszę,
zapoznajcie się z nimi. ST ALBANS, 12.07.2020, GODZ.16.00 - MSZA ŚW. ODWOŁANA KOŚCIÓŁ NADAL ZAMKNIĘTY W NIEDZIELE.
A.
Uczestnictwo we Mszy św. w naszej Parafii rozpoczyna się od tej soboty, 4 lipca. Msza
św. w Stevenage (04.07.2020, sobota, godz. 17.00), niedziela, 05.07.2020: Letchworth,
godz.13.00, Hemel Hempstead, godz. 16.00, Hatfield, godz.18.00. Msze św. w dni powszednie:
lipiec 2020: wtorki, Letchworth, godz. 18.30 oraz piątki, Stevenage, godz.18.30. W sierpniu nie
będzie Mszy św. sprawowanych o godz. 16.00 w niedziele. Więcej informacji co do sierpnia podam niebawem. Wewnątrz świątyni nadal obowiązuje „one-way system”. Wchodzimy zatem
wejściem głównym a wychodzimy tak jak pokazują oznakowania w poszczególnych kościołach..
B.
W różnych kościołach została przygotowana odpowiednia ilość miejsc modlitewnych (np.
w Stevenage – 60 a w Letchworth – 120 itd.). Ograniczenie to wymuszone zostało koniecznością
zachowania tzw. „bezpiecznej odległości”. Miejsca zostały odpowiednio oznaczone. Prosimy o
ich zajmowanie zgodnie ze wskazaniami.
C.
Uwaga: w czasie nabożeństw nie ma dostępu do toalet ani wody bieżącej!
D.
Na Mszę zabieramy ze sobą maskę ochronną na twarz. Jeżeli dystans jest mniejszy niż 2
m należy ją założyć (uwaga: w maski zaopatrujemy się we własnym zakresie). W przypadku małej ilości wiernych i zachowaniu 2 m odstępu pomiędzy uczestnikami, maski nie myszą być używane. Przed wejściem do kościoła i przy wyjściu z niego musimy dłonie zdezynfekować, używając do tego żelu (zabezpiecza go parafia).
E.
Nadal nie można dotykać figur, całować obrazów, krzyża, relikwii świętych czy używać
poświęconej wody. Ze stolików można zabrać jedynie Biuletyn Parafialny. Gorący apel do rodziców o poświęcenie dziecku większej uwagi i zatroszczenie się, by nie biegało i nie dotykało
przedmiotów znajdujących się poza wyznaczonym miejscem.
F.
Osoby przebywające w prezbiterium przez cały czas zachowują dystans społeczny. Nie ma
zgody na koncelebrę. Lektorzy posługują w rękawiczkach jednorazowych, dbając o unikanie dotykania mikrofonu lub lekcjonarza podczas Liturgii Słowa. Homilia powinna być krótka, a Modlitwa Wiernych pominięta. Msze św. będą recytowanie (bez muzyki i śpiewów), a Komunia Św.
udzielana będzie tylko na rękę. Osoby, które nie godzą się na tę formę, proszone są
o przyjmowanie Komunii duchowej.
G.
Instrukcja komunijna: po modlitwie „Panie, nie jestem godzien…”, kapłan ukazuje Hostię
i zapowiada wiernym obecność Jezusa mówiąc „Ciało Chrystusa”. Wierni odpowiadają „Amen”.
Tak samo czyni z Krwią Pańską. Po przyjęciu Komunii celebrans rozdaje Ciało Pańskie w ciszy,
bez dialogu między szafarzem a komunikującym. Komunia musi być udzielana w ciszy i tylko na
rękę. Kiedy wierni zbliżają się do kapłana, wyciągają dłonie skierowane ku górze, prawa pod
lewą, po czym prawą przenoszą Ciało Pana do ust i udają się do ławek.
H.
Po zakończonej Mszy Św. ławki, klamki i rzeczy używane muszą być zdezynfekowane.
I.
Koszyki na tace powinny być umieszczane przy wejściach i wyjściach z kościoła. Kolekta ma być zabezpieczona w plastikowych torbach przez 72 godziny przed liczeniem.
J.
W dalszym ciągu w modlitwie nie mogą brać udziału osoby z podwyższoną temperaturą,
kaszlem, oznakami stanu zapalnego, itp.

