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„Ani katolik, ani Polak, ani nikt inny, nie mogą mieć w państwie 

większych praw, niż ma człowiek” - J. Tischner 

Każda formacja pokoleniowa ma swych mistrzów, ludzi którzy są 

jej moralnym kompasem. Takim kimś był dla wielu ksiądz Józef 

Tischner. 

 Skromny, choć wielki człowiek. "Mędrol" - jak mówiono na 

Podhalu. On to zasady Platona, Sokratesa, Euklidesa i innych 

greckich filozofów przekładał na góralski, by mądre słowo trafiło 

do ludu, wśród którego wyrósł i który dla niego był solą ziemi 

czarnej. Jego słynna "Filozofia po góralsku" w formie nieco 

odbiegającej od utartych zasad zrobiła więcej niż niejeden wykład 

na uczelni. Mądre i specyficzne podejście do spraw tego świata, 

trafiło wtedy do ludzi prostych, na co dzień nie obcujących z 

nauką. Dla wielu, myśli księdza Tischnera, które ostały się jako 

słowo pisane, lub też w formie nagrań do dziś działają jak 

lekarstwo na ból duszy, który choć niewidoczny czasami mimo wszystko daje o sobie znać. Dlatego że z tych słów bije wielka mądrość, tak ważna 

i niezbędna w życiu. 

„Czasami się śmieję, że najpierw jestem człowiekiem, potem filozofem, potem długo, długo nic, a dopiero potem księdzem”, mawiał o sobie ks. 

Józef Tischner. Tak naprawdę był ważny dla wielu ludzi w każdym z tych wcieleń: budził zaufanie jako człowiek, 

inspirował jako filozof, uczył dojrzałej wiary jako kapłan. Był człowiekiem swojego czasu: nie uciekał od aktualnych 

problemów, ale próbował pomóc rodakom przejść przez kolejne zakręty historii. Zostanie zapamiętany jako nauczyciel 

wolności, solidarności i nadziei. A oto co inni myśleli i myślą o tym wielkim Polaku: 

                         Jan Paweł II 

Głęboko odczuwam stratę tego Kapłana, który był człowiekiem Kościoła, zawsze zatroskany o to, by w obronie prawdy nie 
stracić z oczu człowieka, (...) tworzył podwaliny do realizacji idei dialogu ze wszystkimi ludźmi dobrej woli, również z tymi, 
którzy nie zaznali łaski wiary. Filozof i teolog, który był otwarty na człowieka, a równocześnie nigdy nie zapominał o Bogu. 
Stworzył duchowe podstawy etyki solidarności, która dziś nadaje kierunek trudnym zmaganiom narodu polskiego o taki 
kształt demokracji, w której byłaby respektowana godność każdej osoby ludzkiej. (...) 
   Janina Ochojska - Polska Akcja Humanitarna 

Umiał cieszyć się życiem. Jego mądrość, wiara w Boga, miłość do ludzi były przepełnione radością, która udzielała się 
każdemu, kto z Nim obcował. (…) Ale przede wszystkim zawdzięczam Księdzu Tischnerowi lekcje wiary: prostej i 

akceptującej; wiary, która stara się przede wszystkim dostrzegać dobro i na nim budować cały swój świat; wiary, która przemienia świat na lepszy, na 
taki, jakiego pragniemy. Wciąż pamiętam słowa z „Polskiego młyna”: „Wszystko to, co przeżywamy, może być potraktowane albo jako nieszczęście, 
albo jako łaska. Przeżywając czas jako nieszczęście, giniemy pod jego ciężarem. Przeżywając ten sam czas jako łaskę, stajemy się jakby artystami 
historii”. Albo inne: „Nie sztuka się buntować przeciwko światu – przeciwko deszczowi, kiedy leje, i słońcu, kiedy praży. Sztuka buntować się 
przeciwko swoim ograniczeniom w imię przekroczenia własnych granic”. Cierpienie, które stało się Jego udziałem, było wstrząsającym sprawdzianem 
głoszonych przez Niego teorii. Jego heroizm w umieraniu to świadectwo, że ból nie może zniszczyć tego, co w człowieku twórcze. W tym właśnie 
czasie powstawały teksty, które są przepojone wiarą w sens tego, co Go spotyka. Teksty o Bożym Miłosierdziu pisane przez człowieka dotkniętego 
ogromnym cierpieniem mają być może największą moc ze wszystkich, które napisał. 
     Yumiko Matsuzaki - studiowała teologię na KUL i filozofię na PAT 

Tischner był obserwatorem, ale obserwatorem życzliwym. Słyszał krzyk człowieka: „Ratuj mnie z tej rozpaczy”. On nie chciał oceniać drugiego 
człowieka, chciał znaleźć w nim nadzieję. W Tischnerze było przyzwolenie na możliwości tkwiące w Drugim. (…) Bardzo częstym gestem księdza 
Tischnera było otwarcie ramion na powitanie. Znaczyło to, że Ksiądz wita i przyjmuje człowieka — całego człowieka, wraz z jego głupotą. Na tym 
polegała wielkość Tischnera. Jej wyrazem były ciepło i uśmiech. 
       Jerzy Stuhr - reżyser i aktor 

 (...) Miałem zawsze poczucie, że cieszył się na mój widok, ale jak go podpatrywałem z boku w czasie egzaminów czy Rad Wydziału zauważałem, że 
cieszył się tak samo ze spotkań z innymi, w ogóle gdy kogoś spotkał, to się radował i dawał od razu znać, że go lubi, że jest temu komuś życzliwy. 
Dlatego ludzie tak do niego lgnęli. Był jedynym z wielkich myślicieli, których jednak kilku w mym życiu spotkałem, przed którym nie wstydziłem się 
wygłaszać mych domorosłych, często dyletanckich poglądów na świat. Miałem takie poczucie, wręcz pewność i ufność, że on nie potraktuje mnie z 
góry, nie zakpi, nie zlekceważy. Dodawał każdemu pewności siebie.  
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PORZĄDEK   MSZY   ŚWIĘTYCH   I   NABOŻEŃSTW 

 
NIEDZIELA, 4 LIPIEC 2010; 14 ZWYKŁA; 

  9:30 – Za śp. mamę Jadwigę Kłosińską – intencja od córki z całą rodziną Epstein 
11.00 – Do Bożego Miłosierdzia za wstawiennictwem MB Różańcowej z prośbą o Błogosławieństwo Boże i 

zdrowie dla członków Koła Różańcowego i ich rodzin oraz za zmarłych członków Koła Żywego 

Różańca – intencja własna Koła Żywego Różańca 

HARROGATE  14:00 – Za śp. dziadków Krystynę i Stefana Kwiatkowskich, oraz Annę i Aleksandra Maśko – dar intencji od 

wnuczki Agnieszki 

WAKEFIELD    16:30 – - - - - - - - - - - - - - - - - - INTENCJA WOLNA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
19.00 – Do Chrystusa Najwyższego Kapłana z prośbą o potrzebne łaski i zdrowie dla Ks. Władysława Gurgul 

MIC w 50 rocznicę Święceń Kapłańskich – dar intencji od przyjaciół p. Stanisława Guścin i pp. Janiny 

i Antoniego Winnik 

PONIEDZIAŁEK, 5 LIPIEC 2010; Dzień powszedni; 

10:00 – Za śp. tatusia Waldemara Jagielskiego – intencja od syna Waldemara Jagielskiego 

WTOREK, 6 LIPIEC 2010; Wspomnienie bł. Marii Teresy Ledóchowskiej;  

10.00 – Za śp. rodziców Jadwigę i Czesława Kucewiczów  

ŚRODA, 7 LIPIEC 2010; Dzień powszedni; 

11:00 – Za śp. rodziców Monikę i Bogdana Bartoszewicz oraz zmarłych braci i siostry – intencja od p. Heleny 

Chmielewskiej 

CZWARTEK, 8 LIPIEC 2010; Wspomnienie św. Jana z Dukli; 

10:00 – Do Chrystusa Najwyższego Kapłana z prośbą o Błogosławieństwo Boże, zdrowie i potrzebne łaski w 

pracy kapłańskiej  dla Ks. Prob. Jana Zaręby – dar intencji od pani Heleny Monist z okazji urodzin i 

imienin  

19:00 – Za śp. mamę Zofię Dąbrowską w 11/12 miesiąc po śmierci – intencja od córki Marty 

PIĄTEK, 9 LIPIEC 2010; Dzień powszedni; 

10.00 – Za śp. Zofię i Stanisława Chodur, Rozalię, Ludwika i Stefana Korzępa oraz Wandę Biedka  

19:00 – Za śp. ojca Ryszarda w 7 rocznicę śmierci i babcię Stanisławę w 14 rocznicę śmierci – dar intencji od 

córki i wnuczki Teresy z rodziną 

SOBOTA, 10 LIPIEC 2010; Dzień powszedni; 

 9.30 – Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski w kończącym się Roku Szkolnym i 
Katechetycznym 2009/2010 z prośbą o szczęśliwe i bezpieczne wakacje dla dzieci młodzieży, 
rodziców i nauczycieli Polskiej Szkoły Parafialnej w Leeds. 

13:30 – CHRZEST – Kaja LEŃCZYK 

XV TYDZIEŃ ZWYKŁY 

18.30 – Za śp. rodziców Alinę i Tadeusza Bojar na rocznice śmierci – int. od córek z rodzinami 

NIEDZIELA, 11 LIPIEC 2010; 15 ZWYKŁA; 

9:30 – Do Bożej Opatrzności z prośba o Błogosławieństwo boże i zdrowie dla wnuczki Gabrysi – intencja od 

dziadków pp. Marii i Józefa Filarowskich 

11.00 – Za śp. męża Tadeusza Kaczmarskiego w 4 rocznicę śmierci – intencja żony Wandy 

PONTEFRACT  13:00 – Za śp. dziadków Krystynę i Stefana Kwiatkowskich, oraz Annę i Aleksandra Maśko – dar intencji od 

wnuczki Agnieszki 

WAKEFIELD     16:30 – - - - - - - - - - - - - - - - - - INTENCJA WOLNA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
19.00 – Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski w 17 rocznicę ślubu, z prośbą o Boże 

Błogosławieństwo na dalsze lata życia dla małżonków Gabrieli i Artura Róg oraz Ich synów Szymona i 

Dawida w dniu urodzin 

 

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

* ZMIANA TAJEMNIC KOŁA ŻYWEGO RÓZAŃCA dzisiejszej niedzieli po Sumie. 
Papieskie Intencje Apostolstwa Modlitwy - Na miesiąc lipiec: 
Intencja ogólna: Aby we wszystkich krajach świata wybory władz odbywały się zgodnie z zasadami sprawiedliwości, 
jawności i uczciwości, z poszanowaniem wolnych decyzji obywateli. 



Intencja misyjna: Aby chrześcijanie wszędzie, a zwłaszcza w wielkich ośrodkach miejskich, starali się wnosić istotny 
wkład w szerzenie kultury, sprawiedliwości, solidarności i pokoju. 
 
* PIELGRZYMKA DO HOLYWELL-PANTHASAPH Polska Parafia w Leeds zaprasza chętnych parafian 25-ego lipca na 
doroczna jednodniową pielgrzymkę do Holywell-Panthasaph. Cena wyjazdu £10.00. Chętnych prosimy o zgłaszanie się do 
Magdy Ions (07973 365266) lub Katarzyny Stachurskiej(Polskie Day Centre) 

Holywell to walijskie miasteczko, znane głównie dzięki żródłu Św. Wilfridy. Jest ono zwane Lourdes Walii, 
albowiem nieprzerwanie, od 660r. n.e. przybywają do niego pielgrzymi, by skorzystać z uzdrawiającej mocy wód źródła. 
Holywell zaliczane jest do Siedmiu Cudów Walii. 
Pantasaph to mała wioska na południe od Holywell, warta zobaczenia głównie ze względu na piękny zespół budynków  
zakonu franciszkańskiego.   
Na terenie przynależnym do zakonu, na wzgórzach tuż poza nim, znajdują się rozstawione w lesie, stacje drogi krzyżowej.  
Cudowne źródełko jest celem pielgrzymek nieprzerwanie od ponad 1000 lat, a sława jego uzdrowicielskich wód sięga 
daleko poza Walię. Pielgrzymi przybywają do Holywell, by podobnie jak w Lourdes, doświadczyć cudownej mocy 
uzdrawiającej źródła Św. Winifiridy, bądź by poprosić o spełnienie życzenia, które podobno spełni się każdemu, kto 
usiądzie na kamieniu, na którym przed opuszczeniem włości Thevita spoczął św. Beuno. 

 
Święta Winefrida jest postacią jak najbardziej historyczną. Była ona córką kambryjskiego magnata - Thevita i siostrzenicą św. 
Beuno. Urodziła się w Holywell ok. roku 600 n.e. Podanie głosi, że była dziewczyną nie tylko piękną ale i mądrą. Pod wpływem 
nauk wuja, w piętnastej wiośnie życia, z błogosławieństwem rodziców,  postanowiła swe życie poświęcić Bogu. Decyzja ta była 
rozczarowaniem dla wielu młodzieńców, chcących starać się o jej rękę, a zwłaszcza dla księcia Caradoca. Ten, pewnego dnia pod 
nieobecność rodziców Winifirdy, pojawił się  niespodziewanie w ich domu, próbując dość nachalnie nakłonić dziewczynę do 
zmiany zdania i przyjęcia jego oświadczyn. Gdy Winifirda w popłochu zaczęła uciekać, by schronić się w kościele, gdzie na mszy 
przebywali jej rodzice, młodzieniec, dogoniwszy ją, wyciągnął miecz i w przypływie szaleństwa, jednym zamachem odciął jej 
głowę. Ta potoczyła się po zboczu i tam gdzie wpadła w zagłębienie, wytrysnęło źródło. Na miejsce mordu, zwabieni krzykiem 
dziewczyny, przybyli rodzice i św. Beuno. Połączył on głowę dziewczyny z ciałem i zaczął modlić się o cudowne ożywienie 
dziewczyny. Prośba jego została wysłuchana. Św. Winifreda powrócona życiu, oddała się służbie Bogu i z czasem został 
przeoryszą zakonu założonego w dobrach ojca. Zbudowała ona także kapliczkę nad cudownym źródełkiem. W XV w. matka 
króla Henryka VII wzniosła dookoła niego dalsze zabudowania. 
 
* KSIĘGA INTENCJI MSZALNYCH NA ROK 2010  - Prosimy Parafian o składanie intencji na Nowy Rok 2010. 
Przyjmowanie intencji odbywa się w kaplicy przy zakrystii po Mszach św. Jest wiele wolnych intencji mszalnych w 
miesiącu czerwcu. 
 
* 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. 
* 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 - ROZPOCZNIE SIĘ NA PRZEŁOMIE WRZEŚNIA I PAŹDZIERNIKA. 
 
* LEKTORZY:  - przypominamy, że w niedzielę obowiązuje cykl czytań „C”; a w tygodniu „rok II”. 
Niedziela    4.07.10  g. 9.30  – R. Biedka  &  A. Pelpliński *  g. 11.00 –  St. Skotna & A. Rożkowiec 
Niedziela  11.07.10  g. 9.30  – rodzina pp. Epstain  *  g. 11.00 –  T. Hough & W. Świercz 
Niedziela  18.07.10  g. 9.30  – rodzeństwo pp. Tosta  *  g. 11.00 –  M. Ions  &  T. Kurdziel 
Niedziela  25.07.10  g. 9.30  – A. Sztyrbicka  & B. Malach *  g. 11.00 –  rodzina państwa Kula 
Niedziela    1.08.10  g. 9.30  – J. Epstain  &  J. Lesiak  *  g. 11.00 –  St. Skotna & A. Rożkowiec 

 
 

K   O   M   U   N   I   K   A   T   Y 
* DAY  CENTRE  - zaprasza każdej środy Seniorów Parafii na obiad. 
 
* WYCIECZKA NAD MORZE Wycieczka do nadmorskiego miasteczka Bridlington. W poniedziałek 12-ego lipca. 
Wyjazd po porannej Mszy Świętej o godz. 8:30. Wszystkie miejsca w autokarze są już zajęte. Dziękujemy. 
 
* ZAJĘCIA RUCHOWE - PRZY MUZYCE Zapraszamy w każdy czwartek o godz. 19:00. Fantastyczne zajęcia 
ruchowe dla osób PO PIĘĆDZIESIĄTCE. Bezpłatnie w każdy czwartek na dużej Sali naszego Ośrodka. Dołącz do naszej  
całkiem sporej już grupy. Jest naprawdę fajnie. Zapraszamy! 
 



* „SOLIDARNOŚĆ NARODÓW” - Zjednoczenie Polskie i Polska Parafia w Leeds zapraszają serdecznie na plenerową 
wystawę „Solidarność Narodów”, czyli wizualną opowieść o historii ruchu solidarnościowego i wpływie Solidarności na 
proces kształtowania się pokojowego porozumienia w Europie po roku 1989. W Leeds na terenach zielonych naszego 
Ośrodka staną 44 tablice, opowiadające o jednym z najbardziej dziejotwórczych ruchów powojennej Europy. Zachęcamy 
absolutnie wszystkich do zwiedzania, oglądania i zapoznawania się z jedną z najpiękniejszych kart naszej współczesnej 
historii. Zapraszamy od 7 lipca.  

 
**  MMIIĘĘDDZZYYNNAARROODDOOWWYY  KKLLUUBB  WW  RRIIPPOONN  zaprasza dzieci, rodziny i znajomych na herbatkę, kawę i ciasteczka,,  
wwee  wwttoorreekk  ––  2222..66..22001100, między 15.30 a 19.30. Zapraszamy do Tiffin’s Cafe, Community House, Allhallowgate, Ripon, tel: 
01765603631. Ripon Voluntary Service udzieli wszelkich informacji na temat dostępnych kursów językowych. 
Zapraszamy!  
* SPOTKANIA W HARROGATE Regularne spotkania po polskich Mszach Świętych w Harrogate rozpoczną  się 
od września! 
* SPOTKANIA POLSKICH MAM I MALUCHÓW - odbywać się będą co drugi wtorek od 9.30 do 11.00 rano w 
Bilton Sure Start Centre, Harrogate. Będzie tam szansa dowiedzieć się o kursach ESOL itp - kontakt Maja 07920 529217. 
 

S E R D E C Z N E     + PODZIĘKOWANIA +   B Ó G    Z A P Ł A Ć 

 
* OFIARODAWCOM - którzy w niedzielę 27.06.br. złożyli na potrzeby parafii dary: w Kopertkach £ 192-81p.; ofiary 
Gift AID – £ 244-70p.; na tacę – £ 305-26p.; Biuletyn – £ 35-82p.  
 
* ZARZĄD KOMITETU PARAFIALNEGO składa serdeczne podziękowania tym, którzy pomogli mu w 
zorganizowaniu, przeprowadzeniu i sprzątnięciu po Pikniku Parafialnym. Jesteśmy szczerze wzruszenia Państwa 
ofiarnością. Dziękujemy z pyszne ciasta – Grupie Artinvarters, pani Teresie Hough, pani Wandzie Kaczmarskiej, państwu 
Kwarciak, Pani Ali Piesiewicz, Pani Halince Rożkowiec, pani Wiesi Świercz, rodzicom i nauczycielom polskiej Szkoły 
Sobotniej i wszystkim innym przez nas nie wymienionym z imienia i nazwiska przez nieuwagę, czy zapomnienie. Za 
pyszny tort dziękujemy pani Ali Truszkowskiej. Dziękujemy i serdeczne Bóg zapłać. Dziękujemy Państwu za Państwa 
obecność i uczestnictwo i zapraszamy na następny raz. 
 
* ZARZĄD KOŁA SPK NR 413 W LEEDS składa serdeczne podziękowanie wszystkim Parafianom i Rodakom z 
Leeds za tak hojne poparcie finansowe naszej ZBIÓRKI NA OFIARY POWODZI W POLSCE. Równocześnie dziękując 
Kolegom z Zarządu Koła za pomoc w przeprowadzeniu  zbiorki – informujemy, że lista ofiarodawców będzie ogłoszona w 
Dzienniku Polskim, przez Zarząd SPK w Wielka Brytania. Razem na listę i do koszyków, po Mszach Świętych zebrano £ 
795-00p.  
 
* KS. PROB. JAN DZIĘKUJE ZA ŻYCZENIA URODZINOWE I IMIENINOWE  - z całego serca pragnę 
podziękować Komitetowi Parafialnemu i wszystkim którzy zorganizowali w minioną niedzielę także z tej okazji doroczny 
Festyn Świętojański. Bóg Zapłać za życzenia i wyrazy sympatii Komitetowi Parafialnemu i Komitetowi Klubowemu, 
Zjednoczeniu Polskiemu w Leeds, SPK Koła nr 413, Związkowi Spadochroniarzy w Leeds, Polskiej Sekcji No 1 Rogal 
British Legion, Związkowi Junackich Szkół Mechanicznych, Polskiej Szkole Sobotniej, KPH, Zuchom i Harcerzom z 
Leeds, Chórowi „Harfa”, Zespołowi Fredreum, Polskiemu Day Centre, Kołu Różańcowemu, Klubowi Sportowemu KS 
„Żubry”, Sekcji Charytatywnej, Sklepowi Parafialnemu oraz wszystkim osobom prywatnym za kartki z życzeniami i 
podarunki z wyrazami sympatii. 

Trzynasta  Niedziela  Zwykła 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚWIĘTEGO ŁUKASZA: (Łk 9,51-62) 
 

Gdy dopełnił się czas Jego wzięcia [z tego świata], postanowił udać się do Jerozolimy i wysłał przed sobą 
posłańców. Ci wybrali się w drogę i przyszli do pewnego miasteczka samarytańskiego, by Mu przygotować pobyt. 
Nie przyjęto Go jednak, ponieważ zmierzał do Jerozolimy. Widząc to, uczniowie Jakub i Jan rzekli: Panie, czy 
chcesz, a powiemy, żeby ogień spadł z nieba i zniszczył ich? Lecz On odwróciwszy się zabronił im. I udali się do 
innego miasteczka. A gdy szli drogą, ktoś powiedział do Niego: Pójdę za Tobą, dokądkolwiek się udasz!  

Jezus mu odpowiedział: Lisy mają nory i ptaki powietrzne - gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, 
gdzie by głowę mógł oprzeć. Do innego rzekł: Pójdź za Mną! Ten zaś odpowiedział: Panie, pozwól mi najpierw pójść 
i pogrzebać mojego ojca! Odparł mu: Zostaw umarłym grzebanie ich umarłych, a ty idź i głoś królestwo Boże! 
Jeszcze inny rzekł: Panie, chcę pójść za Tobą, ale pozwól mi najpierw pożegnać się z moimi w domu! Jezus mu 
odpowiedział: Ktokolwiek przykłada rękę do pługa, a wstecz się ogląda, nie nadaje się do królestwa Bożego. [Oto 
słowo Pańskie] 

 


