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Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny  
 

Prawda o Wniebowzięciu Matki Bożej stanowi dogmat naszej wiary, choć formalnie ogłoszony 
stosunkowo niedawno - przez papieża Piusa XII 1 listopada 1950 r. w konstytucji apostol-
skiej Munificentissimus Deus: "...powagą Pana naszego Jezusa Chrystusa, świętych Apostołów 
Piotra i Pawła i Naszą, ogłaszamy, orzekamy i określamy jako dogmat objawiony przez Boga: że 
Niepokalana Matka Boga, Maryja zawsze Dziewica, po zakończeniu ziemskiego życia z duszą i 
ciałem została wzięta do chwały niebieskiej" (Breviarium fidei VI, 105) Orzeczenie to papież 
wypowiedział uroczyście w bazylice św. Piotra w obecności prawie 1600 biskupów i niezliczo-
nych tłumów wiernych. Oparł je nie tylko na innym dogmacie, że kiedy przemawia uroczyście 
jako wikariusz Jezusa Chrystusa na ziemi w sprawach prawd wiary i obyczajów, jest nieomylny; 
mógł je wygłosić także dlatego, że prawda ta była od dawna w Kościele uznawana. Papież ją tyl-
ko przypomniał, swoim najwyższym autorytetem potwierdził i usankcjonował. Na Wschodzie 
Wniebowzięcie nazywane jest do dzisiaj «Zaśnięciem Matki Bożej». Uroczystość Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny, obchodzona przez Kościół katolicki 15 sierpnia, sięga V wieku i jest 
rozpowszechniona w całym chrześcijaństwie. Jednocześnie należy zaznaczyć, że Nowy Testa-
ment nigdzie nie wspomina o ostatnich dniach życia, śmierci i o Wniebowzięciu Matki Bożej. Nie 
ma Jej grobu ani Jej relikwii. Ale od początku dziejów Kościoła istniała żywa wiara, że Maryja 
"wraz z ciałem i duszą" została wzięta do nieba. Uroczystość Matki Bożej Wniebowziętej ma 
swoje początki w Kościele wschodnim, który wprowadził ją w 431 roku. 

 
 

MSZE ŚW. W POSZCZEGÓLNYCH  

 

OŚRODKACH: 
 

Letchworth: Każda niedziela- 13.00. i wto-
rek- 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, 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) 

Aby całe życie wypełnić obecnością Boga, po-
winienem z Nim rozmawiać, jak rozmawia się z 
najlepszym przyjacielem. I nie tylko od czasu 
do czasu, ale regularnie, każdego dnia. Modli-
twa pragnie toczyć się powoli; wymaga zatrzy-
mania się, dystansu do własnych potrzeb. W 
modlitwie zyskujemy czas, tracąc go, robimy 
przerwę w codzienności, zawierzamy się Bogu, 
dzięki czemu możemy w Nim odpocząć. Pra-
gniemy robić w cza-
sie da- nym nam od 
Boga to, co On chce, 
abyśmy robili. Jak 
zauważa Jacques Gauthier, autor książki Czas 
na modlitwę (Poznań 2010), „w naszych cza-
sach, przeciążonych często liczbą obowiązków, 
dobrze jest zaszyć się na chwilę, o stałej porze, 
w głąb serca i zaczerpnąć z modlitwy wodę 
życia. W ten sposób uświęcamy czas”.  Czas 
spędzony na modlitwie, chociaż czysto po ludz-
ku bezproduktywny, stracony, okazuje się bez-
cenną i najbardziej pewną na ziemi inwestycją. 
Inwestujemy w życie wieczne, a gwarantem tej 
inwestycji jest sam Bóg.  
________________________________________________________________________________________________ 
 

Chciwość więc niejedno ma imię. Nie zawsze 
materialne. Wielu ludzi pożąda doznań ducho-
wych. Każdy chce czuć się szczęśliwie i bez-
piecznie, nie mieć żadnych zmartwień. Dlatego 
coraz więcej ludzi wędruje do psychoterapeu-
tów, bierze różne lekarstwa, aby móc się sztucz-
nie wyzwolić od 
trosk. Bo chciwość 
to nienasycona 
chęć posiadania 
więcej. Dlatego Jezus Chrystus daje nam recep-
tę na nieuleganie pokusie chciwości 
„Gromadźcie sobie skarby w niebie”. Bądźmy 
więc świadkami Jezusa przez nasze hojne serce 
i wyciągnięte w pomocnym geście dłonie. 

Wiara jest filarem życia chrześcijańskiego. W 
naszym życiu bywają chwile trudne. Chwile, 
przez które to właśnie wiara pomaga przejść 
obronną ręką. Czasem, gdy po ludzku nie może-
my sobie z czymś poradzić, czujemy, że mamy 
oparcie u Boga. Wie-
my, że ktoś nad nami 
czuwa. Wiara jest dla 
nas na- tchnieniem i 
nadzieją. Przypomina nam, że Bóg kocha każ-
dego z nas takim, jacy jesteśmy. Jeśli mówisz 
przyjacielowi: „Wierzę ci”, znaczy, że mu 
ufasz. Ale gdyby od jego wierności zależało 
twoje życie, być może zadrżałbyś w obawie 
przed zdradą. A jeśli miałby w imię waszej 
przyjaźni narażać życie, czy także wtedy ufał-
byś mu do końca? Nadal byś mu wierzył? 
________________________________________________________________________________________________ 
 

Pełnienie woli Ojca sprawia, że człowiek z mi-
nuty na minutę wchodzi w tajemnicę współpra-
cy z Bogiem. To powoduje, że zamienia każdy 
swój oddech i uderzenie serca w akt wdzięczno-
ści. Nie ma bowiem nic cenniejszego na ziemi 
niż bliska współpraca z Bogiem. Maryja prze-
żyła to nawet pod krzyżem. Widząc, jak ideal-
nie Syn wypełnia wolę Ojca, radowała się ich 
współ- pracą. Mia-
ła też świado-
mość, że to ich dzie-
ło zba- wia świat. 
Łzy i ból serca nie 
zgasiły w Niej słów pieśni Magnificat. Włączy-
ła w nią nie tylko cuda, w jakich uczestniczyła 
osobiście, ale również wyrazy wdzięczności za 
dobra, które stały się udziałem całej ludzkości. 
Niech Jej wniebowzięcie będzie dla nas spotka-
niem ze Świadkiem wdzięczności i Mistrzynią 

dziękczynnej modlitwy. Wniebowzięcie Maryi 
jest dla nas gwarancją, że i my kiedyś osiągnie-

my niebo. A Ona tam na nas czeka... 

 
 

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.  

XVII NIEDZIELA  

ZWYKŁA 

XVIII NIEDZIELA  

ZWYKŁA 

XIX NIEDZIELA  

ZWYKŁA 

WNIEBOWZIĘCIE 

NAJŚWIĘTSZEJ 

MARYI PANNY 

http://www.parafia-letchworth-albert.co.uk/


DATA LOKALIZACJA GODZ. INTENCJE I NABOŻEŃSTWA 

23.07.2022 
Sobota 

Stevenage 
Msza św. niedzielna 

17.00 
Dziękczynno - błagalna w intencji Sandry i  

Piotra Paszkiet w 15 rocznicę ślubu 

24.07.2022 
Niedziela 

Letchworth 13.00 

XVII NIEDZIELA ZWYKŁA 
Dziękczynno - błagalna w intencji Tomasza i 
Renaty Wierzbickich z okazji rocznicy ślubu 
oraz o błogosławieństwo Boże i opiekę Maryi 

dla Aleksandry i Moniki 

St Albans 16.00 
+ Franio w 1 rocznicę śmierci, w intencji jego 

rodziców i braci oraz za rodzinę Piekarz 
(przyjaciele) 

Hatfield 18.00 + Teresa i Henryk Wala (Krzysztof z rodziną) 

31.07.2022 
Niedziela 

Letchworth 13.00 

XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA 
Dziękczynno - błagalna w intencji Victorii  

Piskun z okazji urodzin oraz ukończenie studiów 
(rodzice i siostra) 

16.00 - NIE MA MSZY ŚWIĘTEJ 

Hatfield 18.00 
O powrót do zdrowia dla Tomka i Boże  
błogosławieństwo dla niego (rodzina) 

07.08.2022 
Niedziela  

Letchworth 13.00 
XIX NIEDZIELA ZWYKŁA 
W intencji Parafii oraz Parafian 

16.00 - NIE MA MSZY ŚWIĘTEJ 

Hatfield 18.00 W intencji Parafii oraz Parafian 

14.08.2022 
Niedziela   

Letchworth 13.00 
WNIEBOWZIĘCIE NMP 

+ Natalia Stanisz 

16.00 - NIE MA MSZY ŚWIĘTEJ 

Hatfield 18.00 
+ Ewa Tomicka w 17 rocznicę śmierci 

(Wojciech Czubala) 

21.08.2022 
Niedziela   

Letchworth 13.00 
XXI NIEDZIELA ZWYKŁA 

Nie ma intencji 

16.00 - NIE MA MSZY ŚWIĘTEJ 

Hatfield 18.00 Nie ma intencji 

INTENCJE MSZALNE  

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

1. W najbliższych tygodniach w liturgii Kościoła będziemy przeżywać: 25.07 - św. Jakuba, 
Apostoła, święto oraz wspomnienie św. Krzysztofa, 26.07 - św. Joachima i Anny, rodziców 

NMP, wspomnienie, 28.07 - św. Szarbela Makhlufa, prezbitera, 29.07 -  św. Marty, Marii i Łaza-
rza, wspomnienie, 30.07 - św. Piotra Chryzologa, biskupa i doktora Kościoła, 31.07 - św. Ignace-

go z Loyoli, prezbitera, wspomnienie, 01.08 - św. Alfonsa Marii Liguoriego, biskupa i doktora 
Kościoła, wspomnienie, 04.08 - św. Jana Marii Vianneya, prezbitera, 06.08 - Przemienienie Pań-

skie, święto, 08.08 - św. Dominika, prezbitera, 09.08 - św. Teresy Benedykty od Krzyża, dziewi-
cy i męczennicy, 10.08 - św. Wawrzyńca, diakona i męczennika, 11.08 - św. Klary, dziewicy, 
14.08 - (w Anglii) - WNIEBOWZIĘCIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY, Uroczystość. 

 

2. Wszystkie sprawy dotyczące zaświadczeń lub innych spraw biurowych będzie można za-
łatwiać po 21 sierpnia. Dziękuję. 
 

3. 25.07 - wspomnienie św. Krzysztofa, Patrona kierowców. W związku z tym w sobotę, 
23.07 oraz w niedzielę, 24.07, po Mszach św., poświęcimy nasze pojazdy i poprosimy o Boże  
błogosławieństwo oraz opiekę św. Krzysztofa dla kierowców i wszystkich podróżujących. 
 

4. Uroczystość Wniebowzięcia NMP będziemy przeżywać w łączności z Kościołem w An-
gli, czyli w niedzielę 14 sierpnia. Przesunięcie z 15 sierpnia. 
 

5.                           MSZE ŚW. - LIPIEC I SIERPIEŃ 2022 ROK 
 

W lipcu i sierpniu nie ma Mszy św. we wtorki w  Letchworth. 
We wszystkie niedziele sierpnia (oraz w ostatnią niedzielę lipca, 31.07, gdyż jest to piąta niedzie-

la miesiąca) nie będzie Mszy św. o godz. 16.00 (dotyczy to Hemel Hempstead i St Albans) 
od 25.07 do 20.08  nie będzie Mszy św. w dni powszednie (dotyczy to również niedzielnych 

Mszy św. sprawowanych w soboty o godz. 17.00, w Stevenage czyli: 30.07, 06.08, 13.08 i 20.08) 
 

6. Od 04 do 25 września 2022 roku można zapisywać dzieci do Pierwszej Komunii św. oraz 
kandydatów do Sakramentu Bierzmowania. Formularze są dostępne na stronie internetowej na-

szej Parafii (www.parafia-letchworth-albert.co.uk) w zakładce formularze lub u księdza. 
 

7. Wszystkim wyruszającym na odpoczynek wakacyjny i przybyłym Gościom życzymy spo-

kojnego, dobrego i pożytecznego czasu, błogosławieństwa Bożego i dobrych wrażeń. A podróżu-
jącym bezpiecznej drogi i szczęśliwego powrotu do domu, szczęść Boże! 
 

8. Modlitwa o dobre przeżycie wakacji (urlopu): Wszechmogący, wieczny Boże, otaczaj 

nas, podróżujących, Swoją opieką. Bądź nam w potrzebie pomocą, w drodze towarzyszem i po-
ciechą, w przeciwnościach obroną, abyśmy za Twoim przewodnictwem, pod opieką Matki Naj-

świętszej i św. Rafała Archanioła, pomyślnie dotarli do celu i szczęśliwie wrócili do naszych do-
mów. Udzielaj nam swojego błogosławieństwa i ochrony na ten czas odpoczynku. Przez Chrystu-

sa, Pana naszego. Amen.  
 

9. Zapraszamy na V Kongres Rodzin Polonijnych, który odbędzie się w dniach 10-11 wrze-
śnia 2022 r. w formie hybrydowej i poświęcony będzie tematyce: "Wychowanie dzieci i młodzie-

ży w Rodzinie Polonijnej". Kongres odbędzie się w Calsbergu (Niemcy). W Kongresie będzie 
można uczestniczyć także w formie online za pośrednictwem aplikacji zoom. Zapisy i więcej 

informacji na stronie internetowej: emigracja.episkopat.pl/krp5 
 

10. Biuro Polskiej Misji Katolickiej zaprasza w dniu 4 września br. na 68 Pielgrzymkę Pola-
ków do Aylesford. W tym roku śpieszymy do Sanktuarium MB Szkaplerznej pod hasłem: 

„Wirtualna rodzina. Czy można budować życie rodzinne i relacje na odległość?”. PROGRAM: 
12:00 Modlitwa Anioł Pański i możliwość spowiedzi; 12:45 Złożenie wieńca pod tablicą katyń-

ską i przywitanie pielgrzymów (Rektor PCM i prezes IPAK); 13:00 Msza Św. pod przewodnic-
twem bpa Ignacego Deca; 16:00 Nabożeństwo różańcowe.  

https://opoka.news/kongres-rodzin-polonijnych-10-11-wrzesnia-2022
http://emigracja.episkopat.pl/krp5

