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Kościół w Polsce obchodzi 66. Tydzień Miłosierdzia, któremu w tym roku 

towarzyszy przynaglenie Chrystusa: „Czyńcie, jak Ja wam uczyniłem” (J 13,15). 

Tydzień Miłosierdzia został zainicjowany przez Caritas w Polsce na ogólnopolskim 

zjeździe Caritas w lutym 1937 r. i był obchodzony we wszystkich diecezjach i 

parafiach. Obchody wznowiono w 1945 r. Odtąd był on nieprzerwanie organizowany 

w Kościele. Ma zawsze dwa wymiary: pierwszy to modlitwa i apostolstwo 

miłosierdzia.  Księża biskupi kierują do swoich diecezjan listy pasterskie 

zachęcające do działalności charytatywnej. W Kościołach odbywają się Msze św. i 

nabożeństwa za tych, którzy pomagają innym, jak i tych, którzy pomocy potrzebują. 
Szczególnie uroczyście obchodzą Tydzień Miłosierdzia Parafialne Zespoły Caritas. 

 

 Program obchodów Tygodnia Miłosierdzia  

 

W niedzielę rozpoczynającą 66. Tydzień Miłosierdzia, nawiązując do perykopy 

ewangelicznej z tego dnia, zastanowimy się nad istotą powołania do służby na wzór 

Chrystusa, który „nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć” (Mt 20,28). 

Nawiązując do przypowieści o Dobrym Samarytaninie (Łk 10,30-37) uświadomimy 

sobie, jak bardzo ważne są odwaga i zdecydowanie w niesieniu pomocy człowiekowi 

poszkodowanemu. Ich brak niweczy dobre chęci i pozbawia miłość oczekiwanego 

owocu. 

 W poniedziałek proponujemy refleksję nad istotą ubóstwa materialnego i 

rozważanie osnute wokół ewangelicznej sceny ukazującej wdowę wrzucającą dwa 

grosze do skarbony świątynnej (Łk 21,1-4). Ta scena pomaga zrozumieć, że w 

pomocy materialnej w ocenie Bożej ważny jest każdy grosz, oraz że nikt nie jest 

zwolniony z czynienia miłosierdzia, również ubodzy mogą pomagać ubogim. 

We wtorek rozważamy tajemnicę przemiany Zacheusza (Łk 19,1-10). Człowiek ten będąc bogatym materialnie, był bardzo ubogi 

duchowo, ale spotkał Jezusa. To spotkanie zmieniło go – stał się hojnym wspomożycielem ubogich. 

Środa jest dniem refleksji nad problemem głodu w świecie oraz niedożywieniem dzieci w naszej Ojczyźnie w połączeniu z faktem 

marnowania wielkich zasobów żywności. Pamiętajmy, że rok 2010 został ogłoszony przez ONZ jako Rok Walki z Głodem. Tej 

refleksji towarzyszy ewangeliczna scena rozmnożenia chleba i nakarmienia przez Jezusa i Apostołów tysięcy głodnych ludzi (Łk 

9,12-17). 

W czwartek rozważamy nawiedzenie i posługę Maryi w domu Elżbiety (Łk 1,39-45). Zwracamy uwagę na ewangeliczną 
wzmiankę „o pośpiechu” Maryi. W dawaniu siebie innym, w świadectwie miłości czynnej trzeba się spieszyć, posługi miłości nie 

można odkładać na jutro. Miłość Bożą, której doświadczamy w każdej dobrze przeżytej Eucharystii, trzeba „w pośpiechu” przekładać 
na ofiarną służbę bliźnim. 

W piątek zastanawiamy się nad uzdrowieniem niewidomego Bartymeusza (Łk 18,35-43). Pytamy: co możemy zrobić dla chorych i 

niepełnosprawnych? W jaki sposób możemy ich jeszcze skuteczniej przyprowadzać do Chrystusa? 

W sobotę, która jest najczęstszym dniem zawierania sakramentalnych małżeństw, rozważmy opis wesela w Kanie Galilejskiej (J 

2,1-11) i zastanawiamy się, w jaki sposób Chrystus wspiera młodych małżonków oraz jak możemy pomagać małżonkom i rodzinom 

w przeżywającym trudne sytuacje. 

  

 Słowa Chrystusa: „Bo ubogich zawsze macie u siebie...” (Mt 26,11) nie straciły w niczym na aktualności. Tak, jak kiedyś, tak 

również teraz, nie brakuje osób borykających się z problemami materialnymi. Ubóstwo niematerialne przejawia się najczęściej w 

braku wykształcenia, wynaturzonych relacjach społecznych, beznadziei i zaniku wiary w to, że można w życiu coś zmienić na lepsze. 

Do ubóstwa materialnego często dochodzi ubóstwo duchowe i religijne. Stare ludowe przysłowie mówi, że „nieszczęścia chodzą 
parami”. Bardzo często tam, gdzie brakuje chleba nie brakuje alkoholu. W rodzinach, w których najważniejszy staje się alkohol 

szybko zjawia się przemoc, zaniedbania w wychowaniu dzieci, wkrada zwyczajna bieda, rozpoczyna bezdomność. Wielu ludzi 

wstąpiło na drogę przestępczą nie dlatego, że są źli, ale dlatego, że inaczej nie mogli lub nie potrafili żyć. Prostytucja, drobne 

kradzieże i rozboje, wykorzystywanie nieletnich, żebranie na ulicach – to tylko niektóre ze sposobów ujawniania się ubóstwa 

moralnego, które możemy łatwo zaobserwować w życiu codziennym.  
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PORZĄDEK   MSZY   ŚWIĘTYCH   I   NABOŻEŃSTW 
 
NIEDZIELA, 3 PAŹDZIERNIKA 2010; 27 ZWYKŁA; 

  9:30 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże, zdrowie i miłość w rodzinie Aneczki oraz 

Beaty i Wojciecha Sasak – intencja od rodziców 

10:30 – NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE 
11:00 – W Tygodniu Miłosierdzia za Chorych Członków Koła Żywego Różańca 

12:30 – CHRZEST – Monaco STOJKA 
HARROGATE   16:30 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże, zdrowie i potrzebne łaski za 

wstawiennictwem Matki Boskiej dla Oli, Moniki i Tomasza Bugajskich – int. mamy  

19:00 – Za śp. + Stefana Pisarczyk i Mary Mc Garvey – intencja pani Marii Kolpa  z rodziną 

PONIEDZIAŁEK, 4 PAŹDZIERNIKA 2010; Wspomnienie św. Franciszka z Asyżu; 

10:00 – Za śp. + Janinę Gabiga – intencja pani Elżbiety Druś – 10/12 

10:30 – NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE 

WTOREK, 5 PAŹDZIERNIKA 2010; Wspomnienie św. Faustyny Kowalskiej;  

10:00 – Za śp.+ syna Janusza Perzyńskiego – intencja mamy 

10:30 – NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE 

19:00 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla męża Krzysztofa w 

dniu urodzin – dar intencji od żony Oli  

ŚRODA, 6 PAŹDZIERNIKA 2010; Dzień powszedni; 

10:30 – NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE 
11:00 – Za śp. + Stanisława Szymańskiego – dar intencji od Day Centre  

19:00 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże i dar zdrowia dla Beni – dar intencji od 

Scholii „Pierwszego Dnia Tygodnia” 

CZWARTEK, 7 PAŹDZIERNIKA 2010; Wspomnienie NMP Różańcowej; 
10:00 – Za śp. mamę + Marię i ojca + Franciszka – dar intencji od córki 

18:30 – NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE 
19:00 – Za śp. ojca + Piotra Stanisławskiego – dar intencji od syna Tadeusza z siostrami 

PIĄTEK, 8 PAŹDZIERNIKA 2010; Dzień powszedni; 

10:00 – Za śp. + Józefę i + Władysława Sobuńko i siostrę + Genię – intencja od rodziny 

14:00 – ŚLUB RZYMSKI – Mariusz NOSAL & Agnieszka PAKIET 
18:30 – NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE 
19:00 – Za śp. męża + Rudolfa Godzik – dar intencji od żony Olgii z dziećmi 

SOBOTA, 9 PAŹDZIERNIKA 2010; Wspomnienie bł. Wincentego Kadłubka; 

  8.30 – W pewnej intencji  

14:00 – CHRZEST – Nadia Zofia JOŃCZYK 
15:00 – CHRZEST – Harrisom Tomasz WAŁCZYNA 
15:00 – CHRZEST – Anja De BRUIN             

XXVII TYDZIEŃ ZWYKŁY 

18:00 – NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE 
18.30 – Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalszą Boże 

Błogosławieństwo dla rodziny Małgorzaty i Jacka, oraz Ich dzieci Filipa i Karoliny 

NIEDZIELA, 10 PAŹDZIERNIKA 2010; 28 ZWYKŁA; 

  9:30 – Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalszą Boże 

Błogosławieństwo dla całej rodziny i specjalna opiekę dla dzieci i wnuków 

10:30 – NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE 
11.00 – Za śp. zmarłych członków The Rogal British Legion z prośbą o Błogosławieństwo dla żyjących 

członków Polish Branch No. 1 w Leeds i Ich rodzin 

11:00 – BŁOGOSŁAWIEŃSTWO ROCZNIAKA – Zuzanna DYBIKOWSKA 

PONTEFRACT  16:00 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże, zdrowie i potrzebne łaski dla małżonków 

Moniki i Grzegorza w 10. rocznicę ślubu, oraz Ich córek Wiktorii i Janet   

19.00 – Za śp. rodziców + Zofię i + Kazimierza Gajewskich oraz brata + Romana Gajewskiego – dar intencji 

od córki i siostry z rodziną 
 

 



O G Ł O S Z E N I A       D U S Z P A S T E R S K I E 

* TYDZIEŃ MIŁOSIERDZIA - Dzisiejsza niedziela jest obchodzona jako Niedziela Miłosierdzia. Rozpoczyna 

ona Tydzień Miłosierdzia. Zawsze chętnie korzystamy z Bożego miłosierdzia, ale Bóg chce, żebyśmy też byli w świecie 

Jego narzędziami w czynieniu miłosierdzia wobec innych. 

W kalendarzu liturgicznym obecnego tygodnia widnieją wspomnienia: 
• w poniedziałek, 4 października – świętego Franciszka z Asyżu, autora znanej modlitwy o pokój, w której prosi 

się, by Bóg uczynił z nas narzędzia pokoju; 

• we wtorek, 5 października – świętej Faustyny Kowalskiej, apostołki Miłosierdzia Bożego. Zawdzięczamy jej 

przypomnienie prawdy o nieodwołalnej miłości Boga do człowieka; 

• w czwartek, 7 października – Najświętszej Maryi Panny Różańcowej, wspomnienie ustanowione na pamiątkę 
zwycięskiej bitwy pod Lepanto; 

• w sobotę, 9 października – świętego Wincentego Kadłubka, biskupa, który jednak zrzekł się tego urzędu i osiadł 

w klasztorze cystersów w Jędrzejowie. Jest autorem Kroniki polskiej, czyli pierwszej historii Polski. 

* ZMIANA  TAJEMNIC  ŻYWEGO  RÓŻAŃCA  - przypada dzisiejszej niedzieli po Sumie 

* MIESIĄC  RÓŻAŃCA  ŚWIETEGO – Rozpoczął się miesiąc modlitwy różańcowej. Odmawiajmy różaniec 

indywidualnie i w rodzinach. Skorzystajmy także z zaproszenia na wspólnotowe rozważanie tajemnic różańcowych 

podczas nabożeństwa październikowego - wg Porządku Nabożeństw str. 2. 

 

* KATECHEZA  DZIECI  I-WSZO  KOMUNIJNYCH  ROKU  KATECHETYCZNEGO 2010/2011 –  
  

KATECHEZY ODBYWAJĄ SIĘ KAŻDEJ SOBOTY - GODZ.   9:15 – grupa pozaszkolna i Klasa II „c” 
                                  - GODZ. 12:00 – grupa szkolna – Klasy II „a” i „b” 

 
* KANCELARIA PARAFIALNA - czynna jest każdego dnia po Mszach Świętych rano lub wieczorem. Można 

umówić się także telefonicznie na spotkanie z Ks. Proboszczem na określony termin. 

* KSIĘGA INTENCJI MSZALNYCH NA ROK 2010  - Prosimy Parafian o składanie intencji na Rok 2010. 

Przyjmowanie intencji odbywa się w kaplicy przy zakrystii po Mszach św.  

* OKAZJA DO SPOWIEDZI ŚWIĘTEJ  codziennie ½ godziny przed każdą Mszą Świętą. 
 

* PRZYGOTOWANIE  DO  SAKRAMENTU  MAŁŻEŃSTWA – Pary, które zakończyły kurs i odbyły 

spotkanie indywidualne w Poradni Życia Rodzinnego mogą zgłaszać się na ostatnie spotkanie na probostwie z Ks. 

Proboszczem. Można się umówić telefonicznie. KOLEJNY KURS: 
SESJA JESIENNA - TRWA – W SOBOTĘ 9. PAŹDZIERNIKA O GODZ. 18:30. 

Konferencja 3. – Odpowiedzialne Rodzicielstwo cz.I – życie religijne w rodzinie 
 
* LEKTORZY:  - przypominamy, że w niedzielę obowiązuje cykl czytań „C”; a w tygodniu „rok II”. 

Niedziela  10.10.10  g. 9.30  – R. Biedka  &  A. Pelpliński *  g. 11.00 –  T. Hough & W. Świercz 

Niedziela  17.10.10  g. 9.30  – rodzina pp. Epstain  *  g. 11.00 –  M. Ions  &  T. Kurdziel 

Niedziela  24.10.10  g. 9.30  – rodzeństwo pp. Tosta  *  g. 11.00 –  K. Niczyperowicz & H. Stanisławska 

Niedziela  31.10.10  g. 9.30  – A. Sztyrbicka & B. Malach *  g. 11.00 –  rodzina pp. Kula 

Niedziela    7.11.10  g. 9.30  – J. Epstain  &  J. Lesiak  *  g. 11.00 –  St. Skotna & A. Rożkowiec 

 
* PROCESJE  I  MODŁY  ZA  ZMARŁYCH  Z  OKAZJI  DNIA  ZADUSZNEGO:  

1/ KILLINGBECK – w niedzielę 31.10.br. o godz. 14.00 Msza św. w kaplicy cmentarnej potem procesja 

2/ LAWNSWOOD – w poniedziałek 1.11.br. o godz. 12.00 od bramy przy ul: New Adel Lane; 

* WYPOMINKI  ZA  ZMARŁYCH można już pobrać u wejścia do kościoła. Prosimy je składać w zakrystii. Ta 

modlitwa Kościoła jest najdoskonalszą formą pamięci o zmarłych. Niech nie zabraknie w tej przedziwnej litanii imion śp. 

naszych zmarłych. 

* ZARZĄD  THE  ROYAL  BRITISH  LEGION,  SEKCJA  POLSKA NR 1  W  LEEDS przeprowadzi 

sprzedaż krzyżyków na groby w niedziele 17. i 24. października br. po Mszach Świętych - przed kościołem. 

 

K   O   M   U   N   I   K   A   T   Y 
* DAY  CENTRE  - zaprasza każdej środy Seniorów Parafii na obiad. 

* SPOTKANIA POLAKÓW W HARROGATE – organizatorzy zawiadamiają, że spotkania Polaków po Mszach 

Świętych w Harrogate proponują rozpocząć w niedziele 3-ego października, po popołudniowej Mszy Św. o godz. 
16:30 - w St Robert's Centre.  

"CZY MIESZKASZ W PÓŁNOCNYM YORKSHIRE? 
Straż Pożarna w Północnym Yorkshire przeprowadza darmowe przeciwpożarowe  przeglądy kontrolne, aby uczulić 
mieszkańców na potencjalne ryzyko pożaru w domach mieszkalnych.  Podczas kontroli przeciwpożarowej sprawdzimy 

juz zamontowane w Państwa domach czujniki dymu lub zamontujemy BEZPŁATNE nowe alarmy. Formy zgłoszeniowe 



można otrzymać od Harrogate Community Voluntary Services, Community House, East Parade, Harrogate 5RR Tel. 

01423 504074" 

* ZABAWA W HARCERSKIEJ STANICY W FENTON - Młode Mazury zapraszają na Zabawę Dożynkową 
16. października w Harcerskiej Stanicy w Fenton od 20.00 do 1.00. Przygrywa 'Marek Cybulski. Zgłoszenia na numer tel. 

01427 718219 - Stanica Harcerska Fenton, Newark Road, Lincoln. LN1 2EJ 

 

S E R D E C Z N E     + PODZIĘKOWANIA +   B Ó G    Z A P Ł A Ć 
 
* OFIARODAWCOM - którzy w niedzielę 26.09.br. złożyli na potrzeby parafii dary: w Kopertkach £ 176-48p.; 
ofiary Gift AID – £ 263-20p.; na tacę – £ 330-60p.; Biuletyn – £ 34-87p. 

Bóg Zapłać także dobrodziejom, którzy zapalając świece wotywne złożyli do skarbon na potrzeby naszego 

kościoła we wrześniu dar ofiarny £ 113-50p 

 
27  Niedziela  Zwykła 
(Ha1,2-3;2,2-4) 

Dokądże, Panie, wzywać Cię będę, a Ty nie wysłuchujesz? Wołać będę ku Tobie: Krzywda (mi się dzieje)! - a Ty nie 

pomagasz? Czemu każesz mi patrzeć na nieprawość i na zło spoglądasz bezczynnie? Oto ucisk i przemoc przede mną, 
powstają spory, wybuchają waśnie. I odpowiedział Pan tymi słowami: Zapisz widzenie, na tablicach wyryj, by można 

było łatwo je odczytać. Jest to widzenie na czas oznaczony, lecz wypełnienie jego niechybnie nastąpi; a jeśli się opóźnia, 

ty go oczekuj, bo w krótkim czasie przyjdzie niezawodnie. Oto zginie ten, co jest ducha nieprawego, a sprawiedliwy żyć 
będzie dzięki swej wierności. 

(Ps 95,1-2.6-9) 

REFREN: Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie 

Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy Panu, 

wznośmy okrzyki ku chwale Opoki naszego zbawienia. 

Stańmy przed obliczem Jego z uwielbieniem, 

radośnie śpiewajmy Mu pieśni. 

Przyjdźcie, uwielbiajmy Go padając na twarze, 

zegnijmy kolana przed Panem, który nas stworzył. 

Albowiem On jest naszym Bogiem, 

a my ludem Jego pastwiska i owcami w Jego ręku. 

Obyście dzisiaj usłyszeli głos Jego: 

„Niech nie twardnieją wasze serca jak w Meriba, 

jak na pustyni w dniu Massa, 

gdzie Mnie kusili wasi ojcowie, 

doświadczali Mnie, choć widzieli moje dzieła”. 

(2 Tm 1,6-8.13-14) 

Przypominam ci, abyś rozpalił na nowo charyzmat Boży, który jest w tobie przez włożenie moich rąk. Albowiem nie dał 

nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości, i trzeźwego myślenia. Nie wstydź się zatem świadectwa Pana naszego ani 

mnie, Jego więźnia, lecz weź udział w trudach i przeciwnościach znoszonych dla Ewangelii według mocy Boga! Zdrowe 

zasady, któreś posłyszał ode mnie, miej za wzorzec w wierze i miłości w Chrystusie Jezusie! Dobrego depozytu strzeż z 

pomocą Ducha Świętego, który w nas mieszka. 

(1 P 1,25) 

Słowo Pana trwa na wieki, to słowo ogłoszono wam jako Dobrą Nowinę. 
(Łk 17,5-10) 

Apostołowie prosili Pana: Przymnóż nam wiary. Pan rzekł: Gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, 

powiedzielibyście tej morwie: Wyrwij się z korzeniem i przesadź się w morze, a byłaby wam posłuszna. Kto z was, mając 

sługę, który orze lub pasie, powie mu, gdy on wróci z pola: Pójdź i siądź do stołu? Czy nie powie mu raczej: Przygotuj mi 

wieczerzę, przepasz się i usługuj mi, aż zjem i napiję się, a potem ty będziesz jadł i pił? Czy dziękuje słudze za to, że 

wykonał to, co mu polecono? Tak mówcie i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono: Słudzy nieużyteczni 

jesteśmy; wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać. 
 

STRONA INTERNETOWA PARAFII – www.parafialeeds.co.uk – zawiera: 
* Informacje Duszpasterskie (ogłoszenia oraz porządek Mszy Świętych);  

* Formularze zgłoszeń sakramentalnych;   

* Zgłoszenie adresu; * Archiwalne Biuletyny oraz Iskierkę Wiary; * Galerię zdjęć z wydarzeń w Naszej Parafii; * 

Kontakt z Ks. Proboszczem, ze Szkołą, z Prezesem Parafii, oraz wiele innych, ciekawych i potrzebnych informacji, na 

temat życia Naszej Parafii. 


