DRODZY W CHRYSTUSIE!
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
Już ponad rok minął od kiedy została utworzona nowa Parafia św. Brata
Alberta. Lokalna Polska Misja Katolicka w Letchworth powstała z
oddzielenia miejscowości Letchworth od Parafii NSPJ i św. Katberta w
Bedford oraz: Hatfield, St Albans i Hemel Hempstead od Parafii Matki
Bożej Częstochowskiej w Dunstable. Tak więc od 01.11.2015 dekretem Ks.
Rektora PMK w Anglii i Walii istnieje nasza Parafia św. Brata Alberta w
Letchworth, Hatfield, St Albans, Hemel Hempstead oraz okolicznych
miejscowościach.
Msze św. niedzielne sprawowane są w Letchworth – każda niedziela
miesiąca, godz. 13.00 oraz wtorki, godz. 18.30, Hatfield – 2 i 4 niedziela
miesiąca, godz. 16.00, St Albans – 1 i 3 niedziela miesiąca, godz. 16.00
oraz Hemel Hempstead – 1 i 3 niedziela miesiąca, godz. 18.00.
Ks. Cezary, proboszcz Parafii, mieszka w wieży kościoła w Bedford i
pomaga w tamtejszej Parafii. W związku z tym, oprócz wyżej
wymienionych, w każdą niedzielę sprawuje Eucharystię w Bedford o godz.
9.30 oraz w sobotę (niedzielna Msza św.) o godz. 19.00, w pozostałe dni
tygodnia – w Bedford przeważnie o godz. 19.00. Co drugą sobotę dojeżdża
też do Polskich Szkół w St Albans i Hitchin.
Jak dotąd nie udało się znaleźć lokum – miejsca zamieszkania dla księdza
wraz z możliwością utworzenia małej kaplicy oraz kancelarii parafialnej.
Chodzi o to, aby ksiądz był bliżej miejscowości, w których sprawuje
posługę duszpasterską, aby każdy miał łatwiejszy dostęp do księdza i
kancelarii. Jak dotąd wszystkie sprawy załatwiane są na kolanie, w
pośpiechu, w zakrystii, po Mszach św. Nie wiadomo również jak długo
jeszcze będzie możliwość pomieszkiwania w Bedford. Poszukiwania są
kontynuowane.
Trwa załatwianie miejsca w Stevenage, aby można było sprawować
Eucharystię niedzielną w sobotę około godziny 18.30.

W Hatfield również póki co nie udzielono odpowiedzi na prośbę o
wprowadzenie niedzielnej Mszy św. co tydzień. Do tematu i rokowań wrócę
w styczniu 2017 roku. Plebania zaś w Hatfield przy kościele Marychurch
jest chyba jeszcze do wynajęcia, ale naszej Parafii na to nie stać. Wstępna
cena wynajmu to £ 1500 miesięcznie.
Składki naszej Parafii – średnio w miesiącu – to kwota około £ 1520 + gift
aid £ 246 = £ 1766
Stały wydatek miesięczny z kasy Parafialnej – to miesięczna pensja dla
księdza = £ 728 (ustalona przez PMK w Anglii i Walii) + średni miesięczny
mileage (paliwo na dojazdy i amortyzacja) = £ 305 + miesięczna opłata za
wynajęcie kościołów = £ 320 (jeśli nie ma dodatkowych uroczystości i
Mszy św.) kartridż i papier do drukarki (miesięcznie) = £ 96 + miesięczna
opłata na biuro Polskiej Misji Katolickiej w Londynie = 26.40 a od stycznia
2017 roku będzie to kwota £ 53.74 co miesiąc. Tak więc stałe i żelazne
wydatki miesięczne to kwota w przybliżeniu około £ 1502.74. W
międzyczasie są również inne potrzeby i wydatki takie jak: pomoce
duszpasterskie, wyposażenie liturgiczne itp.
Chciałbym Was moi Drodzy zaprosić do współodpowiedzialności za naszą
Parafię, do zaangażowania w jej życie, funkcjonowanie oraz rozwój.
Dlatego pragnę się z Wami spotkać na kolędzie, aby razem z Wami prosić
Dobrego Boga o Jego łaski i błogosławieństwo na kolejny rok, abyśmy
mogli się bardziej poznać oraz podjąć w rozmowie kilka kwestii
dotyczących życia i funkcjonowania naszej Parafii. Liczę na Waszą
życzliwość, pomysłowość oraz uwagi, które pomogą uczynić naszą
wspólnotę lokalnego Kościoła bardziej przyjazną, otwartą oraz miejscem, w
którym każdy będzie się czuł jak u siebie, jak w rodzinie.
Niech zatem czas Świąt Bożego Narodzenia będzie dla każdego z nas
momentem odnowienia przyjaźni i jedności z Tym, który przychodzi, aby
nas zbawić. Niech nasz Pan Jezus Chrystus błogosławi i prowadzi Was,
Kochani w tym Nowym 2017 roku. Szczęść Boże! Ks. Cezary

