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Jak porwano Świętego Mikołaja 

Święty Mikołaj był biskupem Miry w Azji Mniejszej. Czemu zatem dzieciom mówi się, że 
mieszka w Laponii i jeździ saniami ciągniętymi przez renifery? Ano dlatego, że znana 
wszystkim postać zażywnego starca w czerwonych szatach i z białą brodą jest tworem 
wyobraźni dwóch pisarzy z Nowego Jorku oraz speców od reklamy coca-coli. Od czasu do 
czasu ktoś przypomina kim naprawdę był święty Mikołaj. Żył na przełomie III i IV wieku 
(zm. ok. 342 r.). Pełnił obowiązki biskupa Myry (obecnie Demre) – na południowym 
wybrzeżu Azji Mniejszej (dziś Turcja). 
Według tradycji był dobroczyńcą wspierającym ubogich. Na Wschodzie czczono go od VI 
wieku, na Zachodzie jego kult stał się popularny w XI wieku, kiedy relikwie świętego 
przewieziono do Bari (Włochy). Został patronem niektórych krajów (np. Rosji) i grup 
zawodowych (np. żeglarzy). 

W połowie XIII w. w niektórych krajach powstał zwyczaj obdarowywania się w dzień wspomnienia tego świętego, czyli 6 grudnia. Dawano 
prezenty zwłaszcza dzieciom. W Polsce zwyczaj ten rozpowszechnił się dopiero w połowie XVIII w. Podkładano dzieciom prezenty w nocy, 
mówiąc, że to dar św. Mikołaja. W różnych krajach w tradycji ludowej łączono św. z miejscowymi legendami: w Skandynawii z Gnomami, 
w Rosji z Dziadem Mrozem, we Włoszech z Dobrą Czarodziejką… W Holandii św. Mikołaj został patronem Amsterdamu i jego kult był 
wyjątkowo mocny. Przedstawiano go jako starego człowieka w szatach biskupa, jeżdżącego na ośle. Od XVI w. przypływał statkiem i jeździł 
na białym koniu. Grzecznym dzieciom dawał prezenty, a niegrzecznym rózgi. Nikt się jednak za niego nie przebierał. 
Sinter Klaas, czyli Santa Claus - Większość miast w Ameryce Północnej założyli Hiszpanie, Francuzi i Anglicy. Nowy Jork ma jednak 
korzenie holenderskie. W roku 1624 Holendrzy założyli na wyspie Manhattan miasto Nowy Amsterdam. Czterdzieści lat później 
miejscowość zdobyli Anglicy i przemianowali na Nowy Jork. Tym niemniej w samym mieście i w jego okolicach pozostało sporo 
Holendrów. Co roku 6 grudnia kultywowali oni przywieziony z ojczyzny zwyczaj obdarowywania się prezentami w dzień św. Mikołaja, 
którego zwali w swym języku Sinter Klaas. Anglicy i inni mieszkańcy Nowego Jorku nie potrafili tego wymówić prawidłowo, przekręcali 
więc imię świętego, wymawiając je Santa Claus. W roku 1809 pisarz i miłośnik folkloru Washington Irving napisał książkę „Historia 
Nowego Jorku", w której opisał holenderski zwyczaj mikołajkowy. Święty u Irvinga nie miał już szat biskupich, a zamiast na białym koniu, 
podróżował na pegazie - rumaku ze skrzydłami. Zjawiał się co roku w domach Holendrów. Książka zdobyła dużą popularność. Sinter Klaas 
nazwany był w niej Santa Claus... I tak już zostało. 
Czerwona czapa i renifery - 23 grudnia 1823 roku w jednym z nowojorskich dzienników ukazał się niepodpisany poemat pt. „Relacja z 
wizyty św. Mikołaja". Kilkadziesiąt lat później okazało się, że autorem był Clement Clark Moore, profesor studiów biblijnych z Nowego 
Jorku. W poemacie Santa Claus jechał w zaprzęgu ciągniętym przez renifery. Moore przedstawił świętego jako postać wesołą, z dużym 
brzuchem i niskiego wzrostu. Chciał przez to upodobnić go do gnoma, znanego z legend skandynawskich i brytyjskich. Miał zapewne 
nadzieję, że w ten sposób ta nowa dla większości społeczności północnoamerykańskiej postać zyska większą akceptację. Jednocześnie 
przyjazd św. Mikołaja umiejscowił nie w nocy z 5 na 6 grudnia, jak było w Europie, lecz w wigilię Bożego Narodzenia. Ten wykreowany w 
Nowym Jorku nowy „image" św. Mikołaja zyskał ostateczny kształt w latach 1860-1880. Wtedy to nowojorskie czasopismo „Harper's" 
opublikowało wiele rysunków znanego amerykańskiego rysownika, Thomasa Nasta. Święty Mikołaj w wykonaniu Nasta był niskim 
grubasem z poematu Moore'a. Siedzibę miał na biegunie północnym. On także, jako pierwszy, konsekwentnie rysował go w czerwonych 
szatach. 
Pod koniec XIX wieku prężna i ekspansywna kultura północnoamerykańska zaczynała wywierać pewien wpływ na Europę. Wpływ ten stał 
się silny po I wojnie światowej. Wykreowana w Nowym Jorku postać Santa Clausa została przeniesiona do Wielkiej Brytanii. Tam nazwano 
ją Father Christmas, czyli Ojciec Bożonarodzeniowy. We Francji natomiast stał się popularny jako Bonhomme Noel, a potem Pere Noel, co 
znaczyło mniej więcej to samo. W wielu krajach amerykański św. Mikołaj łączył się z miejscowymi tradycjami. Dlatego w Danii nazywa się 
Julemanden i przyjeżdża w towarzystwie elfów. W Holandii po staremu przypływa statkiem i jeździ na białym koniu. Po II wojnie światowej 
znany stał się już praktycznie wszędzie, choć w niektórych krajach przyjmowany jest z oporami. Tymczasem ostatni „szlif” amerykańskiej 
postaci Santa Clausa nadał... koncern Coca-Cola, w swej kampanii reklamowej w roku 1931. Na zlecenie Coca-coli Habdon Sundblom 
zmienił nieco wizerunek wykreowany pół wieku wcześniej przez Thomasa Nasta. Stworzył Mikołaja wysokiego i potężnego, z białymi 
włosami, wąsami i długą białą brodą. Strój utrzymał się w barwach czerwonej i białej, lecz stał się bardziej atrakcyjny i luksusowy. Modelem 
dla Sundbloma był emerytowany sprzedawca Lou Prentice. W latach trzydziestych wymyślono także imiona poszczególnych fruwających 
reniferów, których liczbę ustalono na siedem i dodano inne szczegóły, znane dziś dzieciom z całego świata.  I tylko czasem ktoś 
przypomni, że święty Mikołaj był biskupem i nie mieszkał w Laponii... 

 
LESZEK ŚLIWA  - Powyższy tekst ukazał się w tygodniku „Gość Niedzielny” 5 grudnia 2004 r. 
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PORZĄDEK   MSZY   ŚWIĘTYCH   I   NABOŻEŃSTW 

 
NIEDZIELA, 5 GRUDNIA 2010; 2 ADWENTU; 

  9:30 – Za śp. męża + Władysława Piejko w 12 rocz. śmierci – int. od żony Magdaleny 

10:30 – GODZINKI O NIEPOKALANYM POCZĘCIU NMP 
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 16:30 – ROCZEK – Karoliny Ewy PRZYBYŁ – Do Bożej Opatrzności z prośba o Boże  

                            Błogosławieństwo dla roczniaka Karoliny Ewy Przybył oraz dla Jej rodziców  

                            Małgorzaty i Jacka oraz brata Filipa  

19:00 – Za śp. ojca + Jacka Piasta – intencja od córki Magdaleny 

PONIEDZIAŁEK, 6 GRUDNIA 2010; Wspomnienie św. Mikołaja; 

10:00 – Za śp. męża + Konstantego, rodziców + Jana i + Walentynę, oraz + Józefa i + Annę, 
             oraz ++ rodzeństwo z obojga stron – intencja od pani Elżbiety Druś 
12:00 – POGRZEB – ŚP. + JAN SIEMIENIK 
19:00 – Za śp. mamę + Zofię Dąbrowską w dniu urodzin – intencja od córki Marty 

WTOREK, 7 GRUDNIA 2010; Wspomnienie św. Ambrożego;  

10:00 – Za śp. syna + Janusza Perzyńskiego w 1 rocz. śmierci – int. od mamy Heleny z rodziną 

ŚRODA, 8 GRUDNIA 2010; UROCZYSTOŚĆ NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP; 

11:00 – Za śp. Prezydenta + Lecha Kaczyńskiego i wszystkich poległych w katastrofie 

             samolotu prezydenckiego pod Smoleńskiem – intencja roczna 9/12 

19:00 – Za śp. siostrę + Janinę i jej męża + Stanisława Drabik, oraz rodziców + Karolinę  
              i + Jana Nykiel – dar intencji od siostry Józefy 

CZWARTEK, 9 GRUDNIA 2010; Wspomnienie św. Jana Diego Cuahtlatoatzin; 

10:00 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże i zdrowie dla przyjaciół  

             pp. Anny i Marcina Cichomskich z okazji 40. rocznicy urodzin oraz dla Ich dzieci  

            Tomka i Dominika 

19:00 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o powrót do zdrowia z ciężkiej choroby dla cioci  

             Eugenii Boruckiej z Polski – dar int. od siostrzeńca Pawła Fiałkowskiego z rodziną 

PIĄTEK, 10 GRUDNIA 2010; Dzień powszedni; 

10:00 – Za śp. mamę + Teodozję Matuszczyk w 7. rocznicę śmierci – intencja od dzieci 

19:00 – Za śp. rodziców z obojga stron + Emilię i + Kazimierza, + Bronisławę i + Piotra,  

             oraz męża + Tadeusza Stockiego – intencja od p. H. Stockiej z rodziną 

SOBOTA, 11 GRUDNIA 2010; Dzień powszedni; 

  8.30 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o powrót do zdrowia dla mamy  

             Marii Zaręba – dar intencji od syna Tadeusza z rodziną 

                                III TYDZIEŃ ADWENTY 

18.30 – Za śp. mamę + Eleonorę Szwedzińską w rocznicę śmierci – intencja od dzieci 

NIEDZIELA, 12 GRUDNIA 2010; 3 ADWENTU; 

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

             Błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla całej rodziny – int. państwa Epstein 

  9:30 – CHRZEST – Sebastian SZCZEPURA 
10:30 – GODZINKI O NIEPOKALANYM POCZĘCIU NMP 
11:00 – Do Bożego Miłosierdzia z prośbą o Błogosławieństwo i zdrowie dla Ks. Prał. Jana 

             Szponara oraz dla wszystkich fundatorów i dobrodziejów naszego kościoła oraz  

             za zmarłych budowniczych w 34. rocz. poświęcenia kościoła – dar Żywego Różańca 

PONTEFRACT 16:30 – Za śp. rodziców + Kazimierę i Tadeusza Kaczanowskich – int. córki Marzeny z rodziną  
19:00 – Za śp. męża + Jana Bednarz w 14 rocznicę śmierci – int. od żony Heleny 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 

* ZMIANA  TAJEMNIC  W  KOLE  ŻYWEGO  RÓŻAŃCA – odbędzie się DZISIAJ – po Sumie. 
 
* KOLEKTA NA FUNDUSZ POMOCY KOŚCIOŁOWI NA WSCHODZIE – zostanie zebrana dzisiejszej 
niedzieli jako druga taca u drzwi kościoła, polecamy ją ofiarności parafian. 
W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM: 
• 6 XII – św. Mikołaj, biskup żyjący na przełomie III i IV wieku, który podbił serca wiernych w Mirze Licyjskiej nie 

tylko gorliwością duszpasterską, ale także troskliwością o ich sprawy materialne (wspomnienie dowolne); 
• 7 XII – św. Ambroży, biskup Mediolanu, żyjący w IV wieku, gorliwy duszpasterz i uczony teolog, wielki Doktora 

Kościoła (wspomnienie obowiązkowe); 
• 9 XII – św. Jan Diego (1474-1548), Indianin z plemienia Azteków, który przyjął chrzest; jakby w nagrodę za jego 

chrześcijańską gorliwość 9 grudnia 1531 roku na wzgórzu Tepeyac (dzisiaj w granicach miasta Meksyk) objawiła mu 
się Maryja w znanym i czczonym do dziś wizerunku Matki Bożej z Guadalupe (wspomnienie dowolne). 

 
* KALENDARZE,  KARTKI  ŚWIĄTECZNE  I  OPŁATKI  można nabyć w kaplicy przy zakrystii. Opłatki, 
lampiony, świece i wieńce adwentowe poświęcimy w przyszłą niedziele po Mszach świętych. 
* 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 2011  - Prosimy Parafian o składanie intencji na Rok 2011. 
Przyjmowanie intencji odbywa się w kaplicy przy zakrystii po Mszach św.  
* OKAZJA DO SPOWIEDZI ŚWIĘTEJ  codziennie ½ godziny przed każdą Mszą Świętą. 
 
* POGRZEB ŚP. JANA SIEMIENIK zmarłego 25 listopada w wieku 89 lat zostanie odprawiony w naszym 
kościele w poniedziałek o godz. 12:00. Rodzinie zmarłego naszego brata składamy serdeczne wyrazy współczucia, a 
zmarłego naszego Parafianina polecamy modlitwie wiernych. 
 
 
* 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 ADWENTOWA – trwa – W SOBOTĘ 10. grudnia O GODZ. 18:30. 
Konferencja 3. – ODPOWIEDZALNE RODZICIELSTWO 

 
 
* LEKTORZY:  - przypominamy, że w niedzielę obowiązuje cykl czytań „A”; a w tygodniu „rok I”. 
Niedziela  12.12.10  g. 9.30  – J. Epstain  &  J. Lesiak  *  g. 11.00 –  St. Skotna & A. Rożkowiec 
Niedziela  19.12.10  g. 9.30  – R. Biedka  &  A. Pelpliński *  g. 11.00 –  T. Hough & W. Świercz 
Niedziela  26.12.10  g. 9.30  – rodzina pp. Epstain  *  g. 11.00 –  M. Ions  &  T. Kurdziel 
Niedziela    2.01.11  g. 9.30  – rodzeństwo pp. Tosta  *  g. 11.00 –  K. Niczyperowicz & H. Stanisławska 
Niedziela    9.01.11  g. 9.30  – A. Sztyrbicka & B. Malach *  g. 11.00 –  rodzina pp. Kula 
 

K   O   M   U   N   I   K   A   T   Y 
* DAY  CENTRE  - zaprasza każdej środy Seniorów Parafii na obiad. 
* OBIAD ŚWIĄTECZNY DAY CENTRE dla Seniorów będzie miał miejsce we środę 15-ego grudnia w czasie 
funkcjonowania naszego Day Centre. Osoby SPOZA Day Centre, które chciałyby w nim wziąć udział proszone są o 
zgłaszanie się do pani Kasi Stachurskiej lub Magdy Ions do 12-ego grudnia. Cena obiadu dla osób SPOZA Day Centre 
£5.00. Serdecznie zapraszamy. 
 
* BAL SYLWESTROWY 2010/2011 Jak co roku także i w tym roku organizujemy w naszym Ośrodku 
zabawę Sylwestrową. Mamy nadzieję, że w tym roku będzie ona równie udana , co w poprzednim. Zapraszamy 
więc Państwa do spędzenia ostatniej nocy roku 2010 i przywiatania roku 2011 razem z nami na Dużej Sali Naszego 
Ośrodka.  Bilety nabywać można po Mszach w Kaplicy lub w Sklepiku Parafialnym. Cena dla członków Parafii - 
£25.00, dla osób spoza naszej Wspólnoty  35.00. Młodzież - £15.00. W cenie biletu pyszna kolacja i lampka 
szampana na przywitanie Nowego Roku. Ilość biletów ograniczona. Więcej Informacji na plakatach lub u Magdy  - 
07973365266. Serdecznie zapraszamy! 
 
* CHOINKI ŚWIĄTECZNE Zapraszamy na teren zielony przy naszym Ośrodku na Kiermasz Choinek 
Świątecznych.  Drzewka w każdym rozmiarze kupić można będzie już od początku grudnia aż do świąt, codziennie od 
12:00 do 19:00. Bliższe wiadomości pod nr 07950680995 lub 07531818255. Możliwy dowóz drzewka do domu. 
 



* KARP ŚWIĄTECZNY ZE SKLEPIKU PARAFIALNEGO – „wypatroszony z głową” w naszym polskim 
sklepie parafialnym. Cena 6,50 GBP za kg. Prosimy o składanie zamówień w sklepiku najszybciej jak to możliwe – 
najlepiej już dzisiaj – MUSIMY BOWIEM ZŁOŻYĆ JAK NAJSZYBCIEJ TO ZAMÓWIENIE U DOSTAWCY – 
ZAPRASZAMY. 
Restauracja Klubowa zaprasza na specjalny angielski 'Christmas Dinner'. 
Pieczeń z indyka  albo pieczeń wołowa z Yorkshire pudding, nadziewka, keiłbaski z boczkiem, brukselka, marchewka, 
pieczone ziemniaki.  Restauracja otwarta w soboty od 17-00 do 21.00 i w niedziele od 12.00 do 16.00.  Zapraszamy. 
 
* KURS NA OCHRONIARZY - Weekendowe kursy na ochroniarzy w Roundhay Road Resource Centre już 4.12 
i 5/12  oraz 11/12 i 12/12. Szczegóły na plakatach w Ośrodku.  
 * PRACA PRZY SPISIE LUDNOŚCI - W Anglii i Walii potrzebnych będzie 29 tys. osób pracujących na cały 
etat lub pół etatu przy Okresowym Spisie Ludności na wiosnę przyszłego roku. Oferty pracy znajdą Państwo na 
www.censusjobs.co.uk. Zachęcamy. 
* POLSKI KLUB SOBOTNI W RIPON DLA DZIECI W WIEKU 8-12 LAT.  Pierwsze spotkanie  4.12.2010 - 
uroczyste otwarcie z Świętym Mikołajem!.  Wszystkich informacji udziela WOJTEK DALKOWSKI. Numery 
Kontaktowe:  01765 690238 lub 
0788 9315739 po 18.00.  e-mail: list@post.pl 
* SPOTKANIA “MAM I MALUCHÓW W HARROGATE” - Spotkanie MAM I MALUCHÓW w Harrogate 
(Bilton Sure Start Centre) co wtorek od 9.00 do 11.00 rano.  Wszystkich informacji udziela Maja Monks - numer 
kontaktowy:  07920 529217 
* ZESPOL TEATRALNY " FREDREUM" SERDECZNIE ZAPRASZA NA SZTUKE - KOMEDIE   A. 
FREDRY P.T. "DWIE BLIZNY", KTORA WYSTAWI  W NIEDZIELE, DNIA 12-TEGO GRUDNIA O GODZ. 16.00. 
Wstęp £ 5.00. ( W cenie biletu herbata i ciasto) 
Sztuka jest wesoła. wspaniale odegrana a dekoracje prawdziwie profesjonalne!!!!! Warto, teraz, przy szarej pogodzie, i 
depresyjnych wiadomościach medialnych wejść choć na chwile w atmosferę  beztroski, humoru i szczęścia młodych 
kochających się ludzi. Zapraszamy serdecznie, i gwarantujemy państwu bardzo przyjemnie spędzone popołudnie. 
 
POLSKI DZIEŃ W MUZEUM MIASTA LEEDS. Na I piętrze Leeds City Museum, które znajduje się przy 
Millenium Sqare, otwarta została wystawa  opowiadająca o historii Społeczności Polskiej w Leeds i o bogactwie 
polskich tradycji narodowych. Wystawa ta stanowi integralną część ekspozycji na temat historii naszego miasta. 
Polska część wystawy przygotowana została przez Polska Szkołę Sobotnią a koordynatorem wszelkich poczynań 
oraz projektodawcą jest pani Zuzanna Green, której dziękujemy z całego serca.  Bardzo serdecznie zapraszamy na 
uroczyste otwarcie wystawy, którego dokona Konsul Generalny RP w Manchesterze Piotr Nowotniak, w sobotę 11-
ego grudnia o godz.11.00 
 

S E R D E C Z N E     + PODZIĘKOWANIA +   B Ó G    Z A P Ł A Ć 
 
* OFIARODAWCOM - którzy w niedzielę 28.11.br. złożyli na potrzeby parafii dary: w Kopertkach £ 111-48p.; 
ofiary Gift AID – £ 227-63p.; na tacę – £ 259-16p.; Biuletyn – £ 23-24p. 
* DOBRODZIEJOM NASZEGO KOŚCIOŁA – którzy zapalając świece wotywne złożyli na nasz kościół w 
listopadzie dar – £ 157-60p, p. Iwonie Nowak za dar – £ 20-00p. 
* DOBRODZIEJOM AKCJI KATOLICKIEJ  - kolekta na IPAK w niedzielę Chrystusa Króla wyniosła              
£175.17. Serdeczny Bóg Zapłać! 
* ŻÓŁTE KOPERTKI NA ROK 2011 – Parafian, którzy składają ofiary w kopertkach „żółtych” – prosimy o 
odebranie nowego kompletu kopert na każdą niedzielę 2011 roku w kaplicy obok zakrystii od dzisiejszej niedzieli 5 
grudnia. 
 
Od grudnia nasz strona internetowa www.parafialeeds.co.uk  wzbogaci się o dział ogłoszeń. Ogłoszenia komercyjne 
£10.00 na rok, ogłoszenia drobne – symbolicznie £1.00. Ogłoszenia „pro publico bono”, czyli społeczne – za darmo. 
Ogłoszenia prosimy przesyłać bezpośrednio na stronę. W przypadku braku dostępu do Internetu prosimy 
przekazywać Księdzu Proboszczowi po Mszach Świętych. Opłaty w kopertach z danymi osoby wpłacającej 
prosimy zostawiać u Księdza Proboszcza bądź w sklepie parafialny, Ogłoszenia ukazywać się będą po 
zaksięgowaniu wpłaty. Pieniądze z ogłoszeń będą wpływały periodycznie do kasy parafialnej 
 

STRONA INTERNETOWA PARAFII – www.parafialeeds.co.uk 
* 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. 

 
 


