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1397                       UROCZYSTOŚĆ     WSZYSTKICH      ŚWIĘTYCH                    Rok  A            

                                                          Przyjaźń ze świętymi 

W naszym wyznaniu wiary od chrztu powtarzamy: „Wierzę w świętych obcowanie” — tzn. wierzę 

w istnienie łączności między świętymi a mną, wierzę w to, że mogę obcować ze świętymi, a dzieje 

się to tylko wtedy, kiedy znam konkretnego świętego i mogę z nim zawrzeć przyjaźń. To mnie 

wprowadzi w wielką wspólnotę ludzi, którzy potrafili wygrać życie. Takim konkretem 

ukazującym autentyczność wiary w obcowaniu ze świętymi jest troska o to, by znać dokładnie 

życie przynajmniej kilku świętych. Obecnie w życiorysach ukazuje się konkretnych ludzi, którzy 

wędrowali drogą naszego szarego życia i potrafili wejść do domu Ojca Niebieskiego. Takie 

życiorysy dotyczą św. Maksymiliana Kolbego, św. Brata Alberta, św. Rafała Kalinowskiego. 

W nich już nie kładzie się nacisku na cuda, lecz na konkret życia, który w spotkaniu z tymi 

świętymi pozwala uwierzyć, że droga Ewangelii jest drogą możliwą do przebycia dla mnie. 

Wejście w grono świętych jest wejściem we wspólnotę żyjącą miłością, która ma to do siebie, że 

zawsze promieniuje. Jeżeli ktoś otwiera swoje serce na spotkanie z człowiekiem wielkiego 

formatu, to pozostaje pod działaniem doskonałej miłości wspólnoty ludzi świętych i w atmosferze 

ich miłości o wiele łatwiej mu wędrować ewangeliczną drogą. 

Trzeci ważny element, który decyduje o tym, byśmy sięgali w swoim życiu religijnym po 

spotkanie z konkretnym świętym, to ułatwienie odkrycia świętych ludzi, którzy dziś żyją na ziemi. 

Oni są obok nas, a my ich nie dostrzegamy dlatego, że mamy jakieś dalekie od prawdy 

wyobrażenie o świętości i od rzeczywistych wymiarów świętego wędrującego po ziemi. Dopiero 

autentyczne spotkanie ze św. Bratem Albertem czy św. Rafałem pozwala dostrzec wśród 
ludzi żyjących obok nas autentycznych świętych idących ewangeliczną drogą. 

Wspominamy dziś świętych i wspominamy zmarłych naszych bliskich, z których wielu 

jest już w ich gronie. Wszyscy zbawieni są święci. Pomyślmy i o naszej świętości, o tym, że 

jesteśmy w drodze do nieba. Chodzi o to, abyśmy za kilka, kilkanaście czy kilkadziesiąt 

lat, kiedy odprowadzą nas na cmentarz, należeli do grona świętych. Sens naszego życia 

leży w perspektywie należenia do grona ludzi szczęśliwych. To jest perspektywa nowego 

świata, który jest oparty na prawie miłości Boga i całego świata, który Bóg stworzył. Ta 

perspektywa pozwala spokojnie patrzeć na wszystkie trudności, niebezpieczeństwa, 

niesprawiedliwości, krzywdy, nawet morderstwa, które mają miejsce w świecie. Istnieje 

wspólnota ludzi żyjących miłością, a my chcemy do tej wiecznej wspólnoty należeć.                                                    
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Niedziela, 2. 11. 2014r  

Godz.13.00 
     UROCZYSTOŚĆ    WSZYSTKICH   ŚWIĘTYCH 

- za  dusze  ś.p.  zmarłych  wymienionych  w  tegorocznych  Wypominkach 

   w  naszej  parafii  w Letchworth.  

Niedziela, 9. 11.2014 r  

 

Niedziela,16.11.2014 r 

 

 

Godz.13.00 

 

Godz.13.00 

 

TRZYDZIESTA  DRUGA   NIEDZIELA  ROKU LITURGICZNEGO 

- za ś.p.Kacpra Pardo w 4-tą rocznicę śmierci- int. rodziców  i  rodzeństwo. 

TRZYDZIESTA TRZECIA NIEDZIELA ROKU LITURGICZNEGO 

- W  intencji  dziękczynnej  za  pomyślność  w  pielgrzymcw  do  Matki  

  Bożej  Szkaoleżniej  w  Aylesford  oraz  o  błogosławieństwo  Boże  

  dla  osób  biorących  w  niej  udział -  int. Pana  Janusz (kierowcy).  

Niedziela,23.11.2014 r 

 

 

 

 

Niedziela,30.11.2014r. 

 

  

 

Godz.13.00 

 

 

 

 

Godz.13.00 

 

    UROCZYSTOŚĆ   JEZUSA    KRÓLA    WSZECHŚWIATA 

- za  dusze  ś.p. Andrzeja,  Stefanii,  Wojciecha,  Józefa  oraz  zmarłych  

  z  rodziny  Purzyńskich,  ś.p. Jana,  Jadwigi,  Józefa,  Weroniki,   

  Kazimierza,  Edny  i  Barbary  Mechelewskich  oraz  zmarłych  

  z  tej  rodziny  -  int. Państwa  Stanisława  i  Marii  Mechelewskich.    

   PIERWSZA   NIEDZIELA   ADWENTU           ( Rok  B ) 

- za  dusze  ś.p. Bronisława,  Zdzisława,  Antoniego,  Bronisławy, 

  Stanisława  i  Rozalii  Sobek  -  int. Pani  Stanisławy  Sobek  

Słowo Ks. J. M. Góra, kapłana rezydenta przy kościele w Bedford. 

przed odejściem na stanowisko kapelana Sióstr Kapucynek w Warszawie 

Słowo wdzięczności, kieruję pod adresem Rektora Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii, Ks. Prałata S. 

Wylężek, który idąc śladami zwyczaju w Archidiecezji Katowickiej do której należy z własnej incjatywy 

„oddelegował”  mnie rok przed osiągnięciem państwowego wieku emerytalnego na rezydenta do Bedford aby 

służyć pomocą proboszczowi, Ks. G. Aleksandrowiczowi. Przydzielenie drugiego kapłana do pomocy sprawiło, 

że ciężar sprawowania roli duszpasterskiej miał na celu ulżyć miejscowemu duszpasterzowi. Przydzielono mi 

dojazdową placówkę w Letchworth wraz przylegającym Baldock, Hitchin, Stevenage, Welwyn Garden City oraz 

Hatfield. Wyznaczając mi rezydencję przy kościele w Bedford oczekiwano abym również spełnił rolę 

spowiednika podczas Mszy św. w tym kościele.                                                                                                     

Jak w każdej posłudze kapłańskiej  przy parafii szczególna pomocą służą Rady Administracyjne i 

Duszpasterskie powołane przez proboszcza i tak było w tej sytuacji. Członkami Rad byli parafianie z młodszego 

pokolenia przybyłych do Anglii w poszukiwaniu pracy, której trudno było znaleźć w Polsce. Członkowie Rad 

służą  bezintersowną pracą dla pomyślnego rozowju wspólnoty. Gdy chodzi o Letchworth to nastała sytuacja 

aby dać początek solidnej relacji między wspólnotą polską a lokalną Radą kościoła angielskiego, który 

udostępnił nam użytek swego objektu na Msze św. i nabożeństwa w języku polskim zapoczatkowanym przez 

starsze pokolenie, które się kurczyło. Jak każda relacja ona również miała swoje zloty i upadki spowodowane 

przez wzajemne niedomówienia  czy braku zrozumienia spowodowanego odmienną kulturą i wychowaniem.  

 Wielka liczba migrantów do Wysp Brytyjskich sprawiło, że Episkopat Anglii i Walii podjął się zadania 

ujednolicenia wezwania jakie nowe realia wywoływały w Kościele katolickim w Wielkiej Brytanii. W celu aby 

ułatwić zintegrowaniu się katolików z różnych zakątków świata w jej wielobarwności kultur i języków  – w tym 

też Polaków, których liczba prawdopodobnie sięga koła miliona – postanowiono wznowić dialog między dwoma 

episkopatami t.j. Anglii i Walii oraz Polski dla ustalenia roli jakiej nam przypadło spełnić. Wynikiem tego 

dialogu stanowi dokument z dn. 8-go maja br. obdarowywując funkcję rektora bardzo ważną nową rolą 

‘koordynatora’ w nowej rzeczywistości. Praktyczne aplikacje tego dokumentu dopiero ujrzą światło dzienne i 

dotyczyć będą wizerunku i roli jakie mają spełnić wspólnoty polskie w całokształcie tego programu. Musimy 

być otwarci na te zmiany, które nadchodzą i starać się kaształtować jego właściwy rozwój w celu aby dobrze 

służyło religijności i tradycji z której się wywodzimy.                                                                                       

Wspólnota w Letchworth może się cieszyć, że wszelkie starania aby obraz M.B. Częstochowskiej ponownie 

zawisł w bocznej kaplicy  przechowywania Najśw. Sakramentu - jak było w poprzednich latach - stało się 

rzeczywistością i za co mamy Panu Bogu za cogorąco dziękować.  

  Niech mi będzie dane podziękować wszystkim, którzy wspierali mnie swoją modlitwą i dobrocią na drodze 

mego posługiwania przez te ostatnie dwa lata oraz życzę aby dobro które zakiełkowało przyniosło upragniony 

owoc podczas posługi kapłana, który przyjdzie na moje miejsce w bliskiej przszłości. Natomiast moim zadaniem 

będzie podjęć się roli kapelana Mniszek w Warszawie gdzie Opatrzność Boża wyznaczyła mi kolejne lata na 

drodze kapłaństwa.  



                                      OGŁOSZENIA   PARAFIALNE:                                                                

1. Dzisiaj  po  Mszy  świętej  odbędą  się  ZADUSZKI  na  cmentarzach  najpierw  w  Hitchin  -  

godz.14.30,  a  następnie  na  cmentarzach  w  Letchworth  -  godz. 15.30. 

2. Po Mszy św. są do nabycia Gość Niedzielny, Mały Gość Niedzielny w cenie Ł1.50, Różaniec,              

Tak Rodzinie i Anioł Stróż w cenie Ł2. 

3. Są  już  do  nabycia  Kalendarze  ścienne  na  2015  rok  w  cenie  Ł 1.50  i  Ł 2.50 

4. Przygotowanie  dzieci  do  Pierwszej  Komunii  Świetej  w  2015 r.  odbywa  się  po  każdej  Mszy  świętej   

    w  niedziele (godz.13.00) w  naszym  kościele  w  Letchworth.      

5. Dzisiaj  w  niedzielę  2  listopada  o  godz. 19.00  w  polskim  kościele  w  Bedford  rozpoczyna  się  KURS  

PRZEDMAŁŻEŃSKI  i  bedzie  kontynuowany  przez  następne  niedziele  9  i  16 listopada  (godz.19.00) 

6.  Kolejna  Katecheza  dla  kandydatów  do  Sakramentu  Bierzmowania  odbędzie  się  w  ostatntia  niedzielę  

listopada  -  30  listopada  po  Mszy  świętej  wieczornej  (godz.19.00)  w  kościele  w  Bedford. 

7.  Po  Mszy  św.  są  do  pobrania  formularze  MÓJ  AKTUALNY  ADRES  do  zapisania  się  do  naszej  

parafii  lub  do  podania  swojego  aktualnego  adresu.  Przypominam, że  osoby, ktore  nie  są  zapisane  do  

parafii nie  będą  mogły  otrzymywać  potrzebnych  zaświadczeń  w  jakichkolwiek  sprawach. 

8. Wybór  nowej  Rady  Parafialnej  - LPCM  Letchworth  odbędzie  się  w  niedzielę  16 listopada  po  Mszy  

św. Sedecznie  zapraszamy  wszystkich  Parafian  na  to  Walne  Zebranie  naszej  parafii. 

9.  ANDRZEJKI - odbędą się 30 listopada 2014. Impreza rozpocznie się bezpośrednio po Mszy św. 

Postanowiliśmy, że tym razem będzie to impreza składkowa. Jedzenie i picie jakie kto lubi organizuje we 

własnym zakresie.  Do nabycia na miejscu będzie ciepły bigos i ciasto.  Kawa i herbata gratis. Prosimy o 

przyniesienie że sobą talerzy i sztućcy.  Z racji że salę wynajętą mamy do godz 22:00 przewidujęmy zabawę 

taneczną. WSTĘP  WOLNY. Prosimy o fanty na loterię. Chęć przybycia prosimy zgłaszać do p. Tomka w 

zakrystii. Ilość miejsc około 70. Serdecznie zapraszamy.  

10. Zbiórka dla naszych Rodaków na Białorusi. .  

Z racji, że dotychczasowy przewóz darów na Białoruś jest niemożliwy, to do pomocy zaangażował się po lski 

konsul i chętnie pomoże w z organizowaniu  transportu. Z racji tego asortyment jest ograniczony.                          

Tym razem możemy przewieść: leki (tu mogą być ibuprom, aspiryna,apap, coś na grypę itd), może syropy na 

kaszel dla dzieci, maści (sudokrem - to na uderzenia, odleżyny), jakieś rozgrzewające  środki czystości (proszek 

do prania, płyn do prania, płyny do mycia naczyń, mydło,  środki higieniczne (szampon, żele do mycia, balsam 

po kąpieli,  pasta do zębów, szczoteczki do zębów, chusteczki higieniczne, chusteczki wilgotne itd) 

- pampersy, opatrunki, aparaty do mierzenia ciśnienia,żywność - czekolady, bombonierki,  

Za wszelkà Państwa pomoc serdecznie dziękujemy, Bóg zapłać. Wszelkich informacji w sprawie zbiórki udzieli 

   p. Wojtek Czubala tel. 07746180982 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


