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 8 SIERPNIA 

70 lat od oficjalnego początku  

Bitwy o Anglię 
Preludium bitwy 
We wstępnej fazie bitwy o Anglię, która rozpoczęła się już na początku czerwca 1940 r., głównym celem 
ataków Luftwaffe były konwoje statków na kanale La Manche. W ten sposób Niemcy chcieli wciągnąć 
samoloty RAF nad Kanał i tam je zniszczyć. Jednak brytyjskie dowództwo sił powietrznych nie dało się 
sprowokować - obronę konwojów pozostawiono samolotom obrony wybrzeża. W wyniku takiej taktyki 
brytyjskiego dowództwa nieliczne dywizjony lotnictwa morskiego poniosły duże straty, lecz zasadniczy 
trzon sił RAF pozostał nietknięty.  
8 sierpnia - początek ofensywy 

Nie odniósłszy sukcesu w początkowej fazie agresji, Niemcy zmienili taktykę: głównym zadaniem Luftwaffe stało się teraz zniszczenie brytyjskich 
samolotów na ziemi lub ewentualnie w powietrzu. Rozpoczęły się ciężkie naloty na lotniska w południowo - wschodniej części Anglii. Były one tym bardziej 
groźne, że niemieckie samoloty leciały na różnych wysokościach i atakowały jednocześnie wiele celów, co miało spowodować (i powodowało) rozproszenie 
sił obrońców. Szczególnie ciężki atak miał miejsce w dniu 13 sierpnia, nazwanym przez Niemców Dniem Orła (Adler Tag). Ów dzień - planowany 
początkowo na 11 sierpnia, miał według zamierzeń Goeringa być ostatnim dniem, w którym samoloty RAF panowały jeszcze nad angielskim niebem.  
Jednak, już 17 sierpnia Niemcy zmuszeni byli uznać, że brytyjskie lotnictwo nie zostało "zmiecione z powierzchni ziemi", jak chciał tego Goering. Pomimo 
licznych ataków, najważniejsze stacje radarowe i lotniska RAF nie zostały zniszczone (zbombardowane pasy startowe były szybko naprawiane). Straty 
Luftwaffe zaczęły gwałtownie rosnąć. Angielskie "Spitfire'y" i "Hurricane'y" okazały się lepsze od niemieckich "Messerschitów".  
Kolejna faza bitwy - masowe naloty 
Niemcy nie zyskali nad Anglikami przewagi w powietrzu. Jednak najbardziej uciążliwa dla Brytyjczyków faza Bitwy o Anglię miała dopiero nadejść. Od 6 
września Luftwaffe, mszcząc się za zbombardowanie przez Anglików Berlina (które z kolei było odwetem za przypadkowy nalot niemiecki na peryferie 
Londynu)  zaczęła dokonywać zmasowanych nalotów na Londyn i inne angielskie miasta. Cywilna ludność znalazła się w olbrzymim niebezpieczeństwie. Z 
powodu nieustannego zagrożenia rodzina królewska opuściła stolicę. Tylko król Jerzy VI i jego żona (zmarła niedawno w wieku 102 lat brytyjska królowa - 
matka) pozostali w bombardowanym mieście, by w ten sposób wesprzeć poddanych na duchu i zachęcić ich do czynnej walki w obronie Ojczyzny.  
Również ten etap agresji nie przyniósł Niemcom zwycięstwa. Wynikało to m.in. z tego, że podstawowy niemiecki myśliwiec Me-109 mógł nad Anglią 
przebywać zaledwie 20 minut - tak mały był jego zasięg. Możliwości osłony wypraw bombowych były 
zatem mizerne. Anglicy mogli zatem wzmocnić swojej siły i zwiększyć liczbę najważniejszych w tej 
fazie wojny myśliwców.  
Ostatni etap 
Ostatnia faza Bitwy o Anglię rozegrała się w październiku 1940 r. Najbardziej charakterystyczną jej 
cechą były nocne naloty na angielskie miasta. W tej fazie batalii Goering wyciągnął wnioski z 
wcześniejszych niepowodzeń i nakazał wprowadzenie nowej taktyki walki. Naloty były odtąd 
wykonywane na dużych wysokościach - ponad 7000 m.n.p.m., na których Messerschmity Me-109, 
wyposażone w silniki o dwustopniowych sprężarkach powietrznych spisywały się znacznie lepiej od 
"Spitfire'ów" i "Huricane'ów". Równie skuteczną strategią były naloty nocne. Tu - mający skądinąd 
olbrzymie zasługi dla Brytyjczyków - radar nie mógł wiele zdziałać, choćby dlatego, że niemieccy 
lotnicy latali pojedynczo i na różnych wysokościach.  
Był to już jednak koniec niemieckiej ofensywy powietrznej przeciwko Wielkiej Brytanii. Niemcy 
zrozumieli, że Anglików - przynajmniej jak na razie - nie pokonają. Ponadto, pogorszyła się pogoda i 
o desancie na Wyspy Brytyjskie nie mogło być mowy. Hitler zaś miał już w głowie kolejny wielki plan 
- inwazję na Związek Radziecki. "Prywatna wojna Goeringa" przestała go interesować.  
Bilans 
Bitwa o Anglię była największą batalią powietrzną, jaka miała miejsce w dotychczasowej historii. Po 
stronie niemieckiej wzięło w niej udział ok. 2,5 tys. samolotów, po stronie brytyjskiej zaś ok. 1000 (w 
tym ok. 700 myśliwców). Po stronie niemieckiej zniszczone zostały 1733 maszyny, a 643 uległo 
uszkodzeniu, strona brytyjska straciła 915 samolotów, zaś uszkodzeniu uległo dalszych 450. Zginęło 
515 pilotów. W wyniku niemieckich bombardowań śmierć poniosło 44 tys. cywilów.  
Spośród ok. 3000 pilotów RAF 80 % było narodowości brytyjskiej. Pozostałe 20 % reprezentowało 
cały przekrój różnych narodowości. W Bitwie o Anglię wzięło udział 101 Nowozelandczyków, 94 
Kanadyjczyków, 87 obywateli Czechosłowacji, 29 Belgów, 22 mieszkańców RPA, 21 Australijczyków, 
14 Francuzów, 10 Irlandczyków, 7 Amerykanów, 2 Rodezyjczyków, 1 Jamajczyk i jeden Palestyńczyk.  
Polacy w Bitwie o Anglię 
Najliczniej jednak - poza Brytyjczykami - reprezentowaną w siłach RAF grupą narodową byli Polacy. 
W Bitwie o Anglię wzięło ich udział 147. Szczególną sławę zyskały sobie w czasie Bitwy o Anglię dwie 
polskie eskadry myśliwskie - poznański Dywizjon 302 i warszawski Dywizjon 303 im. Tadeusza 
Kościuszki. Na 1733 niemieckie samoloty strącone podczas bitwy polskie dywizjony odnotowały 203 
pewne zestrzelenia, 35 prawdopodobnych i 36 uszkodzeń samolotów wroga. Dywizjon 303, który na 
pewno zestrzelił 110, a prawdopodobnie strącił również 9 kolejnych samolotów Luftwaffe, nie miał pod tym względem równego sobie w całych siłach RAF. 
O wysokiej klasie Polaków jako pilotów świadczą też względnie małe straty własne: w czasie Bitwy o Anglię zginęło ich zaledwie 32.  
Brytyjczycy docenili wkład Polaków w obronę ich własnego kraju. Dywizjon 302 - jak pisze Adam Zamoyski - "uzyskał jako ochrona tak wysoką reputację, 
że często wyznaczano go do eskorty przelotów króla lub dygnitarzy. Kiedy Churchill wracał w 1942 roku z północnej Afryki, dywizjon wycofano ze skrzydła 
i wysłano, by osłaniał jego samolot". Sam zaś brytyjski premierWinston Churchill, odnosząc się do roli, jaką Polacy odegrali w Bitwie o Anglię, powiedział: 
"Jeszcze nigdy tak wielu nie zawdzięczało tak wiele tak nielicznym".  
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PORZĄDEK   MSZY   ŚWIĘTYCH   I   NABOŻEŃSTW 
 
NIEDZIELA, 8 SIERPIEŃ 2010; 19 ZWYKŁA; 

  9:30 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Boże Błogosławieństwo i zdrowie oraz potrzebne łaski  dla dzieci i ich 

rodzin oraz wnuków – intencja od mamy Janiny Lesiak 
11:00 – Za śp. babcię Klarę Stenka i zmarłą śp. mamę Józefę Papkę oraz teściów Jadwigę i Walentego 

Połowianiuk – intencja od córki i wnuczki z Rodziną 
Chrzest – Leon SIED   

PONTEFRACT  13:00 – ----------------------------INTENCJA WOLNA---------------------------- 
WAKEFIELD    16:30 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o zdrowie i Boże Błogosławieństwo dla taty Marka Blaszaniak – 

intencja od Renaty, Pawła i Wiktorii 

19:00 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Boże Błogosławieństwo i potrzebne łaski dla syna Gabriela 

Chmielewskiego z okazji 3 rocznicy urodzin – intencja od rodziców Anety i Daniela 

PONIEDZIAŁEK, 9 SIERPIEŃ 2010; Święto św. Teresy Benedykty od Krzyża (Edyty Stein); 

10:00 – Za śp. Alfreda Perzyńskiego w 13 rocznicę śmierci – intencja od Rodziny 

WTOREK, 10 SIERPIEŃ 2010; Święto św. Wawrzyńca;  

10:00 – Za śp. Ofiary Katastrofy Samolotu Prezydenta RP – intencja Parafianki 

ŚRODA, 11 SIERPIEŃ 2010; Wspomnienie św. Klary; 

11:00 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Boże Błogosławieństwo dla Parafian obecnych na pogrzebie śp. 

Mariana Świtalskiego jako podziękowanie za ich obecność i modlitwę – ofiarowuje wdzięczna córka 

Janiny Świtalskiej 

CZWARTEK, 12 SIERPIEŃ 2010; Dzień powszedni; 

10:00 – Za śp. Zofię i Marię Bartoszek oraz Jana i Aleksandrę Karpow – intencja Państwa Leszczyńskich 

PIĄTEK, 13 SIERPIEŃ 2010; Dzień powszedni; 

10:00 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o zdrowie i Boże Błogosławieństwo dla córki Zofii z okazji urodzin oraz 

dla jej męża i syna 

19:00 – Do Bożej Opatrzności o szczęśliwe rozwiązanie dla córki Joanny – intencja od Rodziców i Siostry 

SOBOTA, 14 SIERPIEŃ 2010; Wspomnienie św. Maksymiliana Marii Kolbe; 

  9:00 – ------------------------------INTENCJA WOLNA------------------------------ 
16:00 - Chrzest – Jakub Ryszard RAJCA 

XX TYDZIEŃ ZWYKŁY 

18.30 – Za śp. Zbigniewa Jastak z okazji urodzin – intencja od siostry Krystyny Sońko z Rodziną 

NIEDZIELA, 15 SIERPIEŃ 2010; 20 ZWYKŁA; Uroczystość Wniebowzięcia NMP; 

9:30 – Za śp. brata Władysława i bratową Irenę – intencja Państwa Sztyrbickich  
11.00 – W Święto MB Zielnej i Święta Żołnierza, za poległych żołnierzy polskich w Bitwie Warszawskiej, zwanej 

również „Cudem nad Wisłą”, i żołnierzy polskich poległych w obydwóch Wojnach Światowych – 

intencja SPK Koła nr 413 w Leeds 

HARROGATE   14:00 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Boże Błogosławieństwo dla Małgorzaty i Pawła Kasińskich z okazji 1 

rocznicy ślubu 

Chrzest – Łucja ĆWIKLIŃSKA 

WAKEFIELD    16:30 – Za śp. dziadka Józefa Galos w 3 rocznicę śmierci – intencja od wnuczki z Rodziną 
19.00 – Za śp. żonę Mary Smołko – intencja od męża Ryszarda 

 

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

W najbliższym tygodniu w liturgii Kościoła będziemy wspominali: 
• poniedziałek, 9 sierpnia – św. Teresy Benedykty od Krzyża (Edyty Stein) – ofiary Oświęcimia, patronki Europy; 

• wtorek, 10 sierpnia – św. Wawrzyńca – diakona i męczennika, patrona ubogich, piekarzy, kucharzy, pszczelarzy i 

bibliotekarzy; 

• środa, 11 sierpnia – św. Klarę – założycielkę Zgromadzenia Pań Ubogich (klarysek); 

• sobota, 14 sierpnia – św. Maksymiliana Marię Kolbe – franciszkanina i męczennika;  

• niedziela, 15 sierpnia – Uroczystość Wniebowzięcia NMP (MB Zielnej). 

 



W czwartek, 5 sierpnia br., zmarł w wieku 76 lat Stanisław Szymański. Żonie, Łucji, składamy wyrazy głębokiego 
współczucia, a zmarłego polecamy modlitwie wiernych. Pogrzeb odbędzie się w naszym kościele. Termin pogrzebu jest 

w trakcie ustalania z Zakładem Pogrzebowym.  

 

 
* 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 

duszpasterza do niedzieli 30 sierpnia br. Jest to bardzo ważne, aby Ks. Proboszcz mógł przywieść z Polski wystarczającą 
ilość katechizmów dla dzieci, które od 18 września br. będą się przygotowywać w naszej parafii do I-szej Komunii Świętej.  

 

 

* 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.  

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

umówić się także telefonicznie na spotkanie z Ks. p/o 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    1.08.10  g. 9.30  – J. Epstain  &  J. Lesiak  *  g. 11.00 –  St. Skotna & A. Rożkowiec 

Niedziela    8.08.10  g. 9.30  – R. Biedka  &  A. Pelpliński *  g. 11.00 –  T. Hough & W. Świercz 

Niedziela  15.08.10  g. 9.30  – rodzina pp. Epstain  *  g. 11.00 –  M. Ions  &  T. Kurdziel 

Niedziela  22.08.10  g. 9.30  – rodzeństwo pp. Tosta  *  g. 11.00 –  K. Niczyperowicz 

 

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

 

* KURS „POROZMAWIAJMY O FINANSACH” Learning Partnership, organizacja charytatywna  z  Leeds, 

zaprasza członków polskiej społeczności na  warsztaty pt: “Let’s talk Money” (porozmawiajmy o pieniądzach). Warsztaty 

prowadzone przez Annę Pyrkosz,  będą odbywały się w Tiger 11 Community Centre na Beestonie.  Rozpoczęły się one we 

wtorek 3-ego sierpnia.  Następne trzy będą miały miejsce w kolejne wtorki. Warsztaty potrwają od 15:30 d0 18:30.. W 

czasie spotkań będzie można uzyskać wiele użytecznych, praktycznych  informacji z dziedziny  zarządzania finansami i 

rozumienia problemów związanych z ta sferą życia. Będą poruszane problemy takie jak: planowanie budżetu, oszczędzanie, 

inteligentne pożyczki, znajdowanie źródeł finansowania. A wszystko to w miłej, przyjaznej atmosferze.  W celu uzyskania 

większej ilości informacji prosimy o kontakt z Lizz Johnson w Leaning Partnership, pod nr telefonu: 0113 3806590 lub na 

email: lizz.johnson@learningpartnerships.org.uk. Bylibyśmy wdzięczni za informację, jeżeli zechcą państwo uczestniczyć 
w warsztatach.  Jeżeli nie mogą Państwo wziąć udziału w tej edycji z chęcią udzielimy informacji, kiedy i gdzie odbędą się 
następne. 

 
* 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. 

 
* ŚWIĘTO ŻOŁNIERZA Zarząd SPK, Koła 413 w Leeds, z okazji Święta Wniebowzięcia NMP (Matki Boskiej 

Zielnej), Bitwy Warszawskiej w 1920, zwanej „Cudem nad Wisłą” oraz Święta Żołnierza, prosi o wzięcie udziału w 

uroczystej Mszy Świętej, w Polskim Kościele w Leeds, w niedzielę 15-ego sierpnia 2010, o godz.11:00. 

Równocześnie zapraszamy Koleżanki, Kolegów i Sympatyków Koła na wspólny Obiad Koleżeński z okazji Święta 

Żołnierza, który odbędzie się w niedzielę 15-ego sierpnia o godz. 14:00 w POK. Cena obiadu (włącznie z lampką wina) - 

Ł12.00. Prosimy o zgłoszenia  udziału oraz opłaty do niedzieli 8-ego sierpnia.  Członkowie Zarządu: Z. Matysiewicz, J. 

Krzyszczyk i S. Guścin będą zbierać zapisy od środy 21-ego lipca. 

 

 

 

 

 
 



S E R D E C Z N E     + PODZIĘKOWANIA +   B Ó G    Z A P Ł A Ć 
 
*  OFIARODAWCOM - którzy w niedzielę 1.08.br. złożyli na potrzeby parafii dary:  

 w Kopertkach £ 171-16p.; ofiary Gift AID – £ 265-00p.; na tacę – £ 292-78p.;  
 Biuletyn – £ 30-44p; Świece - £ 100-90p.  

 

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. 

 

19  Niedziela  Zwykła 

 

EWANGELIA 
 

Gotowość na przyjście Pana 

 

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza (Łk 12,35-40) 

 

Jezus powiedział do swoich uczniów: ”Niech będą przepasane biodra wasze i zapalone pochodnie. A wy podobni do ludzi, 

oczekujących swego pana, kiedy z uczty weselnej powróci; aby mu zaraz otworzyć, gdy nadejdzie i zakołacze. Szczęśliwi 

owi słudzy, których pan zastanie czuwających, gdy nadejdzie.  

Zaprawdę powiadam wam: Przepasze się i każe im zasiąść do stołu, a obchodząc będzie im usługiwał. Czy o drugiej, czy o 

trzeciej straży przyjdzie, szczęśliwi oni, gdy ich tak zastanie.  

A to rozumiejcie, że gdyby gospodarz wiedział,  

o której godzinie złodziej ma przyjść,  
nie pozwoliłby włamać się do swego domu.  

Wy też bądźcie gotowi, gdyż o godzinie, której się nie domyślacie,  

Syn Człowieczy przyjdzie”.  

 

Oto słowo Pańskie. 

 

 


