26 sierpnia 1956 r. Episkopat Polski w obecności około miliona pielgrzymów, w imieniu całego narodu złożył na Jasnej Górze Jasnogórskie
Śluby Narodu. Dokonano tego w 300-lecie ślubowań lwowskich króla Jana Kazimierza. Tekst
ślubów ułożył internowany wówczas Prymas
Polski Kard. Stefan Wyszyński, a z wałów jasnogórskich odczytał je bp Michał Klepacz.
Prymas Wyszyński złożył je w miejscu odosobnienia w Komańczy jedynie w obecności Marii
Okońskiej na 10 minut przed ślubowaniem na
Jasnej Górze. Jan Paweł II nazwał Śluby Jasnogórskie „Polską Kartą Praw Człowieka”. Uka-

zują one pryncypia Ewangelii, piękno chrześcijańskiego powołania, godność człowieka, rodziny i narodu. Jasnogórskie Śluby Narodu Polskiego (fragment):
Matko Łaski Bożej! Przyrzekamy Ci strzec w
każdej duszy polskiej daru łaski jako źródła
Bożego życia. Pragniemy, aby każdy z nas żył
w łasce uświęcającej i był świątynią Boga, aby
cały Naród żył bez grzechu ciężkiego, aby stał
się Domem Bożym i Bramą niebios dla pokoleń
wędrujących poprzez polską ziemię pod przewodem Kościoła katolickiego –do Ojczyzny
wiecznej.

JEŚLI MASZ PROBLEM Z PICIEM I POTZEBUJESZ POMOCY:
Anonimowi Alkoholicy - Punkt informacyjno - kontaktowy
środa - 19.00 - 21.00, sobota i niedziela - 17.00 - 21.00
02074038520 / www.aa-pikwielkabrytania.org.pl / email: pik.aa.london@gmail.com

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
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/

POLSKA WSPÓLNOTA KATOLICKA
św. Brata Alberta
LOCAL CATHOLIC MISSION IN LETCHWORTH
Registered Charity No 1119423
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LETCHWORTH, STEVENAGE, HATFIELD, ST ALBANS, HEMEL H.
Pytanie Jezusa było jednocześnie dla niego od- nie jest kluczem do bram nieba. Poszukiwanie
powiedzią. Ten z nich, który miał poznanie i sensacji otwiera bramy piekieł, które są pełne
pewność co do boskości Jezusa, mógł zostać skandalicznych życiorysów, udokumentowa„skałą” w Kościele. Szymon Piotr własnym nych przez demonicznych paparazzi. Bóg w
staraniem umysłu nie doszedł do takiego pozna- Jezusie nie jest sensacją, tylko rewelacją i to dla
nia Jezusa, jakiemu dał odważnie wyraz. Obja- przyjaciół. Dla tych, którzy są z nim zawsze, na
wił mu to Ojciec, a przez to Ojciec ujawnił, dobre i na złe. Dlatego Jezus od razu prorokokogo widzi jako fundamentalną skałę w przy- wał o swoim męczeństwie i śmierci. Zakaz
szłym Kościele! To było znakiem dla Jezusa! strzeże tajemnicy Jezusa tylko przez pewien
Od tej chwili nie tylko Szymon wiedział, kim czas, ale ma też inny sens. Chodzi o szacunek
jest Jezus, ale i Jezus wiedział, kim jest Szy- dla prawdy o Jezusie. Szanujący się Żyd nie
mon. Im głębiej Szywypowie imienia Boga!
mon poznawał Jezusa,
XXI NIEDZIELA ZWYKŁA
Dopiero po zmartwychtym głębiej sam był
wstaniu Jezus nakazał
obdarowywany nową tożsamością duchową. głosić uczniom zbawczą prawdę o Nim całemu
Zmiana imienia jest tego najlepszym dowodem. światu. Piotr na razie zobaczył głębię prawdy o
Odkrywamy siebie samych, wchodząc w głębię Jezusie, ale jeszcze jej nie przeżył. Nie wystarSerca Jezusowego. Im wnikliwiej Go poznaje- czy sama wiedza o Chrystusie. Dopiero domy, tym wyraźniej widzimy, kim jesteśmy. świadczenie uzupełnia objawienie i uprawnia
Kiedy Piotr wypowiedział głośno, co odkrył w do apostołowania. Przyglądanie się szczytom
Chrystusie, Jezus wyrzekł, co widzi w Piotrze. górskim ze spokojnej doliny to nie to samo, co
Klucz poznania Boga okazał się tym samym ich zdobycie. Nie ten jest alpinistą, kto widział
kluczem, który miał moc otworzyć wnętrze Alpy, ale ten, kto wspiął się choćby na jedną
Szymona. Człowiek bowiem tak długo jest za- skałę! Nie ten jest w pełni apostołem, kto wimknięty w sobie, dla siebie i dla innych, dopóki dział Jezusa i wie, kim On jest, ale ten, kto zdonie otworzy się na pragnienie poznania Boga w był się na przeżycie z Nim zgorszenia krzyża i
Jezusie Chrystusie. Jest to zdumiewające, że chwały powstania z grobu. Apostoł, który wie,
wchodząc w Boga, głębiej docieramy do siebie kim jest Jezus, ale nie chce z Nim przeżyć zgorsamych.
szenia krzyża, staje się podobny do robaka w
Tym bardziej jednak zdumiewa nas zakaz Chry- owocu. Nie dziwmy się więc słowom Jezusa,
stusa: Surowo im zabronił, aby nikomu nie mó- które później nazwały Piotra szatanem. Spożywili, że On jest Mesjaszem. Intymność objawie- wać Ciało Chrystusa w Komunii Świętej, ale
nia jest zamknięta kluczem dyskrecji. Jest zbyt samemu nie być strawnym dla wspólnoty, to
cenna, by mogła być dostępna jak zwykły, pra- coś więcej niż egoizm. (Ks. A. Pelanowski)
sowy czy ekranowy news. Zwykła ciekawość

INTENCJE MSZALNE

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1.
W najbliższym czasie w liturgii Kościoła będziemy przeżywać: 28.08 - św. Augystyna,
biskupa i doktora Kościoła, wspomnienie, 29.08 - Męczeństwo św. Jana Chrzciciela, wspomnienie, 01.09 - bł. Bronisławy, dziewicy, wspomnienie, 07.09 - św. Melchiora Grodzieckiego, prezbitera, męczennika, wspomnienie, 08.09 - Narodzenie Najświętszej Maryi Panny, święto, 09.09 św. Piotra Klawera, prezbitera i bł. Anieli Salawy, dziewicy, wspomnienie.

DATA

LOKALIZACJA

GODZ.

INTENCJE I NABOŻEŃSTWA

26.08.2017
Sobota

Stevenage
Msza św. niedzielna

17.00

+ Przemysław Skrzynecki w 1 roczn. śmierci
brata (Siostry z rodzinami)

Letchworth

13.00

XXI NIEDZIELA ZWYKŁA
+ Jadwiga, Jan, Stanisław Mechelewscy oraz ich
Rodzice (Maria Mechelewska)

St Albans

16.00

Nie ma intencji

Hatfield

18.00

Nie ma intencji

29.08.2017
Wtorek

Letchworth

18.30

Nie ma intencji

30.08.2017
Środa

Stevenage

18.30

Nie ma intencji

01.09.2017
Piątek

Stevenage

18.30

Nie ma intencji

02.09.2017
Sobota

Stevenage
Msza św. niedzielna

17.00

+ Magdalena Niezgoda
( int. przyjaciół i znajomych)

Letchworth

13.00

XXII NIEDZIELA ZWYKŁA
Dziękczynna w intencji Marleny Szewczyk z
prośbą o potrzebne łaski i Boże błogosławieństwo na nowym miejscu i etapie życia. (Rodzice)

Hemel Hempstead

16.00

Nie ma intencji

Hatfield

18.00

+ Wanda Rudowska - Kur

6.
W dniach od 4.09 do 07.09 nie będzie Mszy św. W tych dniach odbędą się doroczne rekolekcje dla księży pracujących w Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii. Prosimy o modlitwę.

05.09.2017
Wtorek

Letchworth

18.30

Nie ma intencji

7.
01.09 przypada I piątek miesiąca. Msza św. w Stevenage, godz.18.30. Przed Mszą św. okazja do spowiedzi. Zapraszam.

06.09.2017
Środa

Stevenage

18.30

Nie ma intencji

08.09.2017
Piątek

Stevenage

18.30

+ Brat Przemysław i brat Gabriel
w 5 roczn. śmierci

09.09.2017
Sobota

Stevenage
Msza św. niedzielna

17.00

Nie ma intencji

27.08.2017
Niedziela

03.09.2017

Niedziela

Jeśli chciałbyś pochylić się razem ze mną nad Słowem Bożym, to zapraszam Cię tutaj:
http://www.mowpanieslugaslucha.co.uk/
Na facebooku: https://www.facebook.com/mowPanie/
Albo Youtube: kanał: Cezary K.
SERDECZNIE ZAPRASZAM

2.
Jeśli chciałbyś pochylić się razem ze mną nad Słowem Bożym, to zapraszam Cię tutaj:
http://www.mowpanieslugaslucha.co.uk/
3.
Polska Szkoła Sobotnia w Hitchin rozpoczyna zajęcia we wrześniu. Zapisy dla nowych
uczniów jak również dla tych z poprzednich lat odbędą się w sobotę, 16 września 2017 r. w godzinach 12.30 - 14.00. Budynek Minority Forum przy Whinbush Road. Szczegóły znaleźć również na facebooku - Polska Szkoła Sobotnia w Hitchin. Serdecznie zapraszamy.

4.
W niedzielę, 17 września, podczas Mszy św. we wszystkich ośrodkach pomodlimy się za
uczniów, studentów oraz nauczycieli na rozpoczęcie nowego roku szkolnego. Poświęcimy też
tornistry i przybory szkolne.
5.
3 września, niedziela, odbędzie się 65. pielgrzymka do Sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej w Aylesford. Program: 12.00 - Modlitwa Anioł Pański, czas na zwiedzenie Sanktuarium
oraz możliwość skorzystania z Sakramentu Pokuty i Pojednania. 12.45 - Złożenie wieńca pod
tablicą katyńską, powitanie Prezesa IPAK-u – Zenon Handzel, Słowo Rektora PMK – ks. prałat
Stefan Wylężek, 13.00 - Msza Święta w intencji pielgrzymów pod przewodnictwem J.E. ks. biskupa Józefa Zawitkowskiego, (oprawa muzyczna – Coro dell Angelo), 16.00 - Nabożeństwo
różańcowe połączone z adoracją Najświętszego Sakramentu – ks. prał. Władysław Wyszowadzki
oraz uroczyste poświęcenie i nałożenie szkaplerzy Matki Bożej Szkaplerznej

W dzisiejszą uroczystość kierujemy z wdzięcznością swoje uwielbienie do Boga za
dar Matki w jasnogórskim obrazie Czarnej Madonny. Wizerunek Matki Boskiej w
ikonie częstochowskiej, przypomina nam o obecności i uczestnictwie Matki w losach naszej Ojczyzny. Jest to obecność milcząca, ale działająca. Władysław, książę
opolski, wybudował na Jasnej Górze klasztor dla paulinów i oddał im pod opiekę
obraz Matki Bożej, czczony na jego zamku. Wkrótce obraz ten zasłynął cudami.
Cześć jego wzrosła od czasów obrony Jasnej Góry przed Szwedami, kiedy to Częstochowa stała
się jedynym bastionem polskości w okupowanym kraju. Wierzono wówczas, że dzięki wstawiennictwu Maryi, której wizerunek tam czczono i do której o ratunek się modlono, rozpoczął się
triumfalny pochód wojsk polskich wypierający szwedzkiego najeźdźcę. W 1717 r. obraz został
uroczyście ukoronowany i od tej pory Jasna Góra stała się głównym ośrodkiem kultu Matki Bożej
w Polsce. „Prośmy o łaskę, abyśmy sobie przyswoili Jej wrażliwość, Jej wyobraźnię w służbie
potrzebującym, piękno poświęcenia swojego życia dla innych, bez szukania pierwszeństwa i
dzielenia. Niech Ona, Przyczyna naszej radości, która wnosi pokój pośród obfitości grzechu i
zawirowań historii, wyprasza nam obfitość Ducha Świętego, abyśmy byli sługami dobrymi i
wiernymi” (papież Franciszek, Jasna Góra, 27.08.2016).

