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ŚWIĘTO NARODZENIA NMP.
8. września w Kościele katolickim i prawosławnym obchodzone jest święto Narodzenia
Najświętszej Marii Panny.
Kult Maryi Panny pod tytułem Narodzenia rozpoczął się już w V w. w Jerozolimie i łączył
się z uroczystością dedykacji, czyli poświęcenia bazyliki w miejscu Jej narodzenia. Dwie
wielkie stolice państwowe Bizancjum i Rzym zaczęły obchodzić święto Narodzenia Maryi
Panny w VII w. Potem zaczęło się rozszerzać w Kościele jako jedno z ważniejszych świąt
Maryjnych, bo zapowiadało narodzenie Jezusa Chrystusa. Ten związek między
narodzeniem Maryi i narodzeniem Jezusa bezpośrednio wyjaśniają czytania biblijne.
Szczególnie proroctwo Micheasza (Mi 5, 1-4a) oraz Ewangelia (Mt 1, 1-16. 18-23).
Pierwsze wzmianki o liturgicznym obchodzie narodzin Maryi pochodzą z VI w. Święto
powstało prawdopodobnie w Syrii, gdy po Soborze Efeskim kult maryjny w Kościele
przybrał zdecydowanie na sile. Wprowadzenie tego święta przypisuje się papieżowi św.
Sergiuszowi I w 688 r. Na Wschodzie uroczystość ta musiała istnieć wcześniej, bo
kazania-homilie wygłaszali o niej św. German (+ 732) i św. Jan Damasceński (+ 749). W
Rzymie gromadzono się w dniu tego święta w kościele św. Adriana, który był przerobiony
z dawnej sali senatu rzymskiego, po czym w uroczystej procesji udawali się wszyscy z
zapalonymi świecami do Bazyliki Matki Bożej Większej. Datę 8 września Kościół przyjął
ze Wschodu - w tym dniu obchód ten znajdował się w sakramentarzach gelazjańskim i gregoriańskim. Święto rozszerzało się w Kościele dość wolno
- wynikało to m.in. z tego, że wszelkie informacje o okolicznościach narodzenia Bożej Rodzicielki pochodziły z apokryfów.
W Polsce święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny ma także nazwę Matki Bożej Siewnej. Był bowiem dawny zwyczaj, że dopiero po tym
święcie i uprzątnięciu pól, brano się do orki i siewu. Lud chciał najpierw, aby rzucone w ziemię ziarno pobłogosławiła Boża Rodzicielka. Do ziarna
siewnego mieszano ziarno wyłuskane z kłosów, które były wraz z kwiatami i ziołami poświęcane w uroczystość Wniebowzięcia Matki Bożej, by
uprosić sobie dobry urodzaj. Na Podhalu święto 8 września nazywano Zitosiewną, gdyż tam sieje się wtedy żyto. W święto Matki Bożej Siewnej
urządzano także dożynki.
We Włoszech i niektórych krajach łacińskich istnieje kult Maryi-Dziecięcia. We Włoszech istnieją nawet sanktuaria - a więc miejsca, gdzie są
czczone jako cudowne figurki i obrazy Maryi-Niemowlęcia w kołysce. Do nich należą między innymi: Madonna Bambina w Forno Canavese,
Madonna Bambina w katedrze mediolańskiej - najwspanialszej świątyni wzniesionej pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny;
Madonna Bambina w kaplicy domu generalnego Sióstr Miłosierdzia. Matka Boża-Dzieciątko jest główną Patronką tego zgromadzenia. Czwarte
sanktuarium Matki Bożej-Dzieciątka jest w Morcatelle - znajduje się tam obraz namalowany przez św. Weronikę Julianę (+ 1727).
Według tradycji przyszła Matka Jezusa miała urodzić się pobożnej parze żydowskich rodziców, Joachimowi i Annie, wcześniej długo nie mogących
doczekać się potomka. Dla Żydów brak dzieci był prawdziwą tragedią. Jednak mogli oni wierzyć, że Bóg Izraela wysłucha błagalnych próśb
rodziców, tak jak to miało miejsce w przypadku Abrahama i Sary lub żony Elkany Anny – matki proroka Samuela. Bóg wysłuchał próśb Anny i
Joachima i obdarował ich córką. Tradycja podaje, że kiedy Miriam skończyła trzy lata jej rodzice przyprowadzili ją do jerozolimskiej świątyni, gdzie
spotkał ją arcykapłan Zachariasz (przyszły ojciec Jana Chrzciciela) i tam wychowywała się w otoczeniu pobożnych niewiast. Te trzy lata był to
prawdopodobny czas odstawienia dziecka od piersi. Samuel wtedy został oddany na służbę do świątyni – a izraelskie matki karmiły dzieci piersią
długo by ustrzec je przed groźnymi dla ich życia biegunkami. Czy wśród pobożnych kobiet, wśród których miała się wychowywać Miriam była
również prorokini Anna córka Fanuela mająca spotkać się z Miriam wtedy, kiedy przyniosła ona swojego syna do świątyni? Nie wiemy tego na
pewno, chociaż prorokini Anna musiałaby znać Miriam, gdyby ta wychowywała się w świątyni jerozolimskiej.
Wracając do narodzin, to nadanie przez rodziców imienia Miriam, które znaczyło pierwotnie „kochana przez Jah” i które to imię nosiła również
dzielna i pomysłowa siostra Mojżesza świadczyć może o tym, że nie czuli się rozczarowani płcią dziecka. Chociaż to dopiero Miriam po poczęciu
Jezusa wypowie słowa, że Bóg wejrzał na uniżenie służebnicy swojej. Nie znamy miejsca urodzenia Maryi ani też daty jej przyjścia na świat. Jeśli
jednak przyjmiemy za punkt wyjścia przyjęty pierwszy rok naszej ery, jako datę narodzenia Chrystusa, to należy się zgodzić, że Maryja przyszła na
świat pomiędzy 20 a 16 rokiem przed narodzeniem Pana Jezusa.
Z pism apokryficznych mówiących o Maryi należałoby wymienić przede wszystkim: Protoewangelię Jakuba, Ewangelię Pseudo-Mateusza,
Ewangelię Narodzenia Maryi, Ewangelię arabską o Młodości Chrystusa, Historię Józefa Cieśli i Księgę o Przejściu Maryi. Największy wpływ
wywarła na tradycję Kościoła Protoewangelia Jakuba. Pochodzi ona bowiem z roku ok. 150, więc jest bardzo bliska Ewangelii św. Jana. Stamtąd
właśnie dowiadujemy się, że rodzicami Maryi byli św. Joachim i św. Anna, i że Maryja jako dziecię kilkuletnie została przez rodziców ofiarowana w
świątyni, gdzie też zamieszkała. Śladem tego opisu jest obchodzone w Kościele wspomnienie Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny w dniu 21
listopada.
Święto Narodzenia NMP przypomina nam, że Maryja była zwykłym człowiekiem. Choć zachowana od zepsucia grzechu, przez całe życie posiadała
wolną wolę, nie była do niczego zdeterminowana. Tak jak każdy z nas miała swoich rodziców, rosła, bawiła się, pomagała w prowadzeniu domu,
miała swoich znajomych i krewnych. Dopiero Jej zaufanie, posłuszeństwo i pełna zawierzenia odpowiedź na Boży głos sprawiły, że "będą Ją chwalić
wszystkie pokolenia".

PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH I NABOŻEŃSTW
NIEDZIELA, 5 WRZEŚNIA 2010; 23 ZWYKŁA;
9:30 – Za śp. siostrę Annę oraz braci: Jana i Stanisława Trzcińskich - intencja Państwa Sztyrbickich
9:30 – ROCZEK – Do Dzieciątka Jezus w intencji roczniaka Julii Flisiak w 1 rocznicę Chrztu Świętego z
prośbą o Błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski także dla Jej rodziców Anny i Damiana, rodziców
chrzestnych, dziadków i całej rodziny
11:00 – Za śp. Gustawa Wańczyckiego w 4 rocz. śmierci – intencja żony Krystyny z Rodziną
11:00 – Do Chrystusa Najwyższego Kapłana z podziękowaniem za prace duszpasterską w Leeds Ks. Wiktora
Ostrowskiego z prośbą o Błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski w posłudze kapłańskiej na nowej
placówce w Cardiff
HARROGATE 14:00 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże i zdrowie dla córki Teresy z okazji urodzin
oraz dla całej Jej Rodziny
WAKEFIELD 16:30 – ------------------------------ INTENCJA WOLNA -------------------------------19:00 – Za śp. mamę Marię Tybińską w 5 rocznicę śmierci – intencja syna Ryszarda
PONIEDZIAŁEK, 6 WRZEŚNIA 2010; Dzień powszedni;
10.00 – Za śp. Weronikę Kosmala – intencja od rodziny pp. Brochocińskich
10.00 – Za śp. szwagra Jana Żurakowskiego – dar intencji pp. Marii i Jozefa Filarowskich
WTOREK, 7 WRZEŚNIA 2010; Wspomnienie św. Melchiora Grodzieckiego;
10.00 – - - - - - - - - - - - - - - - nie ma Mszy Świętej - - - - - - - - - - - - - - - - - - ŚRODA, 8 WRZEŚNIA 2010; ŚWIĘTO NARODZENIA NMP;
11:00 – - - - - - - - - - - - - - - - nie ma Mszy Świętej - - - - - - - - - - - - - - - - - - CZWARTEK, 9 WRZEŚNIA 2010; Dzień powszedni;
10:00 – - - - - - - - - - - - - - - - nie ma Mszy Świętej - - - - - - - - - - - - - - - - - - PIĄTEK, 10 WRZEŚNIA 2010; Dzień powszedni;
10:00 – Za śp. ofiary katastrofy samolotu Prezydenta RP pod Smoleńskiem – dar intencji od Parafianki 6/12
19:00 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże, zdrowie i potrzebne łaski dla Grażyny z
okazji urodzin – dar intencji od męża Andrzeja z dziećmi oraz mamy Heleny i szwagra Marka
SOBOTA, 11 WRZEŚNIA 2010; Dzień powszedni;
9.00 – Za śp. Jadwigę Krauz – intencja od p. Ryszarda Tybińskiego
15:00 – ŚLUB RZYMASKI – Juliette KOLPA & Marcin GLOSEK
XIV TYDZIEŃ ZWYKŁY
18.30 – Za śp. mamę Julię Guścin w rocznicę śmierci, ojca Kazimierza, brata Zbigniewa, oraz zmarłych z
rodziny Siemiaszków – intencja od syna Stanisława
NIEDZIELA, 12 WRZEŚNIA 2010; 24 ZWYKŁA;
9:30 – Do Bożej Opatrzności 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 Żywego Różańca
11.00 – Za śp. Generała Stanisława Sosabowskiego + Generała Szczerbo-Rawicz + Pułkownika Stanisława
Jachnika i poległych spadochroniarzy, oraz zmarłych członków byłego Koła Spadochroniarzy w
Leeds
PONTEFRACT 13:00 – Za Parafian
WAKEFIELD
16:30 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o szczęśliwe rozwiązanie i Błogosławieństwo Boże i zdrowie dla
dziecka i jego rodziców
19.00 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla małżonków Anny i
Karola Błaszkiewicz w 2 rocznicę ślubu

OGŁOSZENIA

DUSZPASTERSKIE

Decyzją Księdza Rektora Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii ks. Wiktor Ostrowski zostaje
przeniesiony do posługi duszpasterskiej w Cardiff w Walii. W związku z tym Komitet Parafialny
zaprasza Parafian na uroczyste pożegnanie Księdza Wikarego, przy tradycyjnej lampce wina i
cieście, które będzie miało miejsce na dużej sali naszego Ośrodka DZISIEJSZEJ NIEDZIELI, 5-ego
września, po Sumie. Zapraszamy.
*
ZMIANA TAJEMNIC ŻYWEGO RÓŻAŃCA odbędzie się w dzisiejszej niedzieli po Sumie.
*
POGRZEB ŚP. ANNY BORUCKIEJ, która zmarła 2 września br. zaopatrzona Świętymi Sakramentami
Kościoła - odbędzie się w naszym kościele we wtorek 14 września o godz. 9:00.
*
ZGŁOSZENIA DZIECI I-WSZO KOMUNIJNYCH ROKU KATECHETYCZNEGO 2010/2011 –
można pobrać w zakrystii lub na stronie internetowej parafii w dziale formularze. Prosimy je wypełnić i złożyć na ręce
Ks. Proboszcz. Przypomnijmy, że rozpoczynamy przygotowanie 18 września o godz. 9:15 w naszym kościele
parafialnym.
*
REKOLEKCJE DLA KAPŁANÓW POLSKIEJ MISJI KATOLICKIEJ rozpoczną się od najbliższego
poniedziałku i potrwają do czwartku, dlatego we wtorek, środę i czwartek nie ma Mszy Świętej w naszym kościele.
Polecamy się modlitwą wiernych abyśmy owocnie dla kapłańskiej duchowości przeżyli ten święty czas rekolekcji do
których raz w roku zobowiązuje nas wg prawa kanonicznego Kościół.
*
ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE ( III ) W sakramentalny związek małżeński pragną wstąpić zamieszkali w
Leeds: Tomasz Paweł BIELSKI, kawaler, i Lucyna Justyna GRZEŚKOWIAK, panna. Polecając ich modlitwie Parafian,
prosimy ewentualne przeszkody zgłaszać w Kancelarii Parafialnej.
*
ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE ( II ) W sakramentalny związek małżeński pragną wstąpić zamieszkali w
Leeds: Rafał Paweł ŚWIĘCKI, kawaler, i Katarzyna Anna SZULEJKO, panna.
Polecając ich modlitwie Parafian, prosimy ewentualne przeszkody zgłaszać w Kancelarii Parafialnej.
*
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 październiku.
*
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 W SOBOTĘ 25 WRZEŚNIA O GODZ. 18:30.
*
LEKTORZY: - przypominamy, że w niedzielę obowiązuje cykl czytań „C”; a w tygodniu „rok II”.
Niedziela 5.09.10 g. 9.30 – R. Biedka & A. Pelpliński
* g. 11.00 – T. Hough & W. Świercz
Niedziela 12.09.10 g. 9.30 – rodzina pp. Epstain
* g. 11.00 – M. Ions & T. Kurdziel
Niedziela 19.09.10 g. 9.30 – rodzeństwo pp. Tosta
* g. 11.00 – K. Niczyperowicz
Niedziela 26.09.10 g. 9.30 – A. Sztyrbicka & B. Malach
* g. 11.00 – rodzina pp. Kula
Niedziela 3.10.10 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.

*
NOWY ROK - SZKOŁY POLSKIEJ W LEEDS - Dyrekcja Polskiej Szkoły Sobotniej w Leeds przypomina, że rozpoczęcie
zajęć w naszej szkole w roku szkolnym 2010/11 odbędzie się w sobotę 18 września o godz. 9:15. Rok szkolny rozpocznie
się uroczystą Mszą Świętą w naszym kościele o godz. 9:15. Zapraszamy.
*
„QUIZ W BARZE” – ZARZĄD KLUBU SERDECZNIE ZAPRASZA wszystkich zainteresowanych na „Quiz
w Barze” w sobotę 11 września o godz. 21:30. Do wygrania 6 butelek piwa. PRZYJDŹ I ZABAW SIĘ Z NAMI!!!

*
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.
*
ZABAWA TANECZNA Związek Junaków Szkół Mechanicznych – zaprasza serdecznie na zabawę, w
SOBOTĘ 18 WRZEŚNIA OD GODZ. 20:00 – 24:00 – na dużą salę POK w Leeds. Orkiestra z Huddersfied – „
Jarosław i Janina”. Bar – Bufet – Loteria. Wstęp £ 20-00p
Pani Roma Pizoń, prezes Koła Weteranów w Bradford, ma zamiar urządzić wspólną wycieczkę z Polakami z Leeds do
National Memorial Arboretum w Alrewas, Staffordshire.
Wycieczka planowana jest na sobotę 11 września br. Wyjazd wcześnie rano z Bradford. Jeśli będą zgłoszenia z Leeds, to
autobus przyjedzie do Leeds, by zabrać zgłoszonych wycieczkowiczów.
Cena przejazdu: £ 13,00 od osoby.
W czwartek 23 września br. odbędą się wielkie uroczystości przy pomniku poległych w katastrofie samolotu
polskich lotników. Obecnych będzie wielu lokalnych prominentów, łącznie z Polskim Konsulem. Pomnik został
wybudowany przez lokalne Społeczeństwo Angielskie ze Skipton i okolicy. Inicjatorami tego przedsięwzięcia byli
panowie: Jim Hartley i Peter Whitaker. Pomnik zbudowano przy kanale Leeds – Liverpool w miejscowości Bradley,
blisko drogi nr A 629 między Skipton a Keighley. Jim Hartley w czasie katastrofy miał 10 lat i nigdy tego nie zapomniał.
Po służbie w Royal Air Force podjął się tego chwalebnego dzieła, przy pomocy Petera Hartley’a i Społeczeństwa
Angielskiego. Pani Roma Pizoń pragnie na tę uroczystość zamówić autobus dla chętnych na ten wyjazd z Bradford i
Leeds.
Cena przejazdu: £ 5,00 od osoby.Ponieważ autobusy muszą być zamówione jak najwcześniej, prosimy o zgłaszanie chęci
wyjazdu wraz z zapłatą za autokary do członków Zarzadu Koła SPK w Leeds:
Z. Matykiewicza, K. Niczyperowicza, J. Krzyszczyka i S. Guścina.

SERDECZNE

+

PODZIĘKOWANIA

+ BÓG

ZAPŁAĆ

*
OFIARODAWCOM - którzy w niedzielę 29.08.br. złożyli na potrzeby parafii dary: w Kopertkach £ 146-50p.;
ofiary Gift AID – £ 249-50p.; na tacę – £ 279-85p.; Biuletyn – £ 32-87p.
Bóg Zapłać także dobrodziejom, którzy zapalając świece wotywne złożyli do skarbon na potrzeby naszego
kościoła w ostatnim okresie dar £ 165-50p. Oraz pani Marii Rudzik za dar – £ 20-00p. na potrzeby naszego kościoła.
*
PODZIĘKOWANIE – JERZY I DANUTA KUCEWICZOWIE Z RODZINĄ – Serdecznie dziękujemy Ks.
Wiktorowi Ostrowskiemu za specjalną Mszę Świętą z okazji 50-lecia naszego ślubu, pani G. Tosta i Kołu Różańcowemu
za życzenia i piękne kwiaty, Paniom: Ali Frost i Stasi Skotnej za artystyczne ułożenie kwiatów w kościele, oraz
wszystkim Znajomym, którzy złożyli życzenia.
*
DUSZPASTERZE SERDECZNIE DZIĘKUJĄ wszystkim Parafianom, a szczególnie Dzieciom i Młodzieży
pielgrzymującej na Jasną Górę za przesłane pozdrowienia, pamięci i modlitwę z wakacyjnych wędrówek.
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.
23 Niedziela Zwykła
SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚWIĘTEGO ŁUKASZA: (Łk 14,25-33)
Wielkie tłumy szły z Jezusem. On zwrócił się i rzekł do nich: Jeśli kto przychodzi do Mnie, a nie ma w
nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, nadto siebie samego, nie może być moim uczniem. Kto
nie nosi swego krzyża, a idzie za Mną, ten nie może być moim uczniem. Bo któż z was, chcąc zbudować wieżę, nie
usiądzie wpierw i nie oblicza wydatków, czy ma na wykończenie? Inaczej, gdyby założył fundament, a nie zdołałby
wykończyć, wszyscy, patrząc na to, zaczęliby drwić z niego: Ten człowiek zaczął budować, a nie zdołał wykończyć.
Albo który król, mając wyruszyć, aby stoczyć bitwę z drugim królem, nie usiądzie wpierw i nie rozważy, czy w
dziesięć tysięcy ludzi może stawić czoło temu, który z dwudziestoma tysiącami nadciąga przeciw niemu? Jeśli nie,
wyprawia poselstwo, gdy tamten jest jeszcze daleko, i prosi o warunki pokoju. Tak więc nikt z was, kto nie
wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem.
Oto słowo Pańskie.

