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Data rozpoczęcia II wojny światowej jest bezsporna. Natomiast gorzej jest z datą jej
zakończenia, na kontynencie europejskim. Pod uwagę brane są trzy daty: 7 maja 1945 roku kapitulację w Reims (wschodnia Francja) podpisali w imieniu władz niemieckich generał
Alfred Jodl oraz admirał von Friedeburg. Dla Europy Zachodniej 7 maja jest dniem
zakończenia II wojny światowej. 8 maja 1945 roku o godz. 23.01 czasu środkowo europejskiego nastąpiło przerwanie działań wojennych. Było to wynikiem podpisania 7 maja
o godzinie 2.41 przez przedstawiciela admirała Dönitza aktu bezwarunkowej kapitulacji
niemieckich sił zbrojnych. Ten akt kapitulacji został na żądanie dowództwa wojsk sowieckich
powtórzony w Berlinie. Tam podpisano go 9 maja, 0:16 czasu wschodnio - europejskiego...
Wojna w sumie trwała 6 lat. Uczestniczyły w niej 72 państwa (ponad dwa razy więcej niż w I
wojnie światowej), liczące około 1,7 mld mieszkańców. Działania wojenne przebiegały na
terytorium 40 państw. Do wojska powołano ok. 110 mln ludzi, nie licząc uczestników ruchu
oporu. Ogólne straty w ludziach były ponad 5 - krotnie wyższe niż w I wojnie światowej i
wyniosły ponad 50 mln poległych, zamordowanych, zmarłych. II wojna światowa była
największą i najkrwawszą wojną w historii ludzkości.
Polska straciła ponad 6 mln obywateli, w tym 644 tys. wskutek bezpośrednich działań
wojennych. Straty te ujęte procentowo w stosunku do liczby ludności, były największe na
świecie. Rezultatem wojny stało się też trwałe inwalidztwo ok. 600 tys. osób. Około 80%
strat przypadło na ludność miejską, co w dużym stopniu wiązało się z eksterminacją
skupionej w miastach ludności żydowskiej, która została wymordowana prawie całkowicie.
Polskie siły zbrojne uczestniczyły w większości kampanii wojennych i bitew II wojny
światowej: w zachodniej i południowej Europie, w Afryce Północnej, a od końca 1943 roku
również na froncie wschodnim, zadając Niemcom i ich sojusznikom wiele niszczących
ciosów.
W końcowych operacjach II wojny światowej w działaniach na wschodzie i na zachodzie łącznie brały udział 2 armie ogólno wojskowe, 3 różne
korpusy oraz kilkadziesiąt samodzielnych związków taktycznych, oddziałów jak i
pododdziałów; w sumie w początkach maja Polskie Siły Zbrojne na zachodzie liczyły ok
194 500 żołnierzy, a Wojsko Polskie ok. 400 tys. żołnierzy.
II wojna światowa, oprócz ogromu strat materialnych i idących w dziesiątki milionów strat
ludzkich, spowodowała ogromny wstrząs moralny. Ukazała z całą ostrością mroczną
stronę ludzkich natury: stosowanie wymyślnych technik zabijania na masową skalę, terror
i poniżenie ludzkiej godności. Pozostawiło to głębokie ślady w świadomości ocalonych.
Stawiano sobie także pytanie – jak można było do wojny dopuścić i to w czasie tak
niedługim od zakończenia koszmaru Wielkiej Wojny 1914-18? Czy II wojna była
nieunikniona?
Spory historyków trwają. Pewne jednak jest, że prawdopodobnie losy Europy
wyglądałyby zupełnie inaczej, gdyby nie uległa polityka państw Ligii Narodów wobec
Hitlera. Nie pamiętając, że NIE MA POKOJU ZA WSZELKĄ CENĘ, państwa te de facto
„sprzedały” Niemcom Alzację, Lotaryngię, Austrię, Czechy. A wszystko po to tylko, by nie
drażnić bestii… W tym samym czasie same prowadziły politykę demilitaryzacji, zupełnie
nie pamiętając rzymskiej maksymy: Vis pacem, para bellum - chcesz pokoju, szykuj wojnę i
tego Zło karmi się słabością przeciwnika.
Prowadząc wszelkie rozważania na temat nieuniknioności wybuchu wojny nie wolno
zapominać o Związku Radzieckim. Faktem jednak pozostaje to, że odstępstwa od
postanowień Traktatu Wersalskiego oraz Monachium doprowadziły do września 1939r. i
do dziś pozostają hańbą słabeuszy oraz przypomnieniem, że polityka ustępstw prowadzi
tylko do tragedii. Warto byśmy dzisiaj o tym pamiętali.
Św. Michał gromi szatanów - obraz Gerarda Davida

PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH I NABOŻEŃSTW
NIEDZIELA, 9 MAJ 2010 - 6 WIELKANOCNA
9:30 – Za śp. rodziców Stanisława i Katarzynę Szkoda oraz brata Adolfa – int. pp. Fletcher
9:30 –Do Bożej z prośbą Błogosławieństwo Boże dla ROCZNIAKA – Jakuba Stanisława Hutek i jego rodziców
Ewelinę i Sylwestra oraz za śp. tatę i dziadka Edwarda Małysiaka
10:30 – NABOŻEŃSTWO MAJOWE
11.00 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo i zdrowie dla męża Jana Baczkowskiego i córki
Kasi Baczkowskiej z okazji ich urodzin – intencja od żony i mamy Heleny
11.00 – Do Miłosierdzia Bożego z prośbą o Błogosławieństwo Boże i Zdrowie dla mamy Anny Kurdziel z okazji
85. rocznicy urodzin – dar intencji od syna Tomasza
PONTEFRACT 13:00 – Za śp. Terry Palmer oraz zmarłych z rodziny Palmer i Holmes – int. p. Janusza Pióro
WAKEFIELD 16:30 – Za śp. ojca Józefa Bożka – intencja od córki Urszuli z rodziną
19.00 – Za śp. męża Stanisława Lesiak i siostry Stanisławę – szwagra Alojzego, oraz Marię i szwagra Mikołaja
Dobrowolskiego – intencja od pani Janiny Lesiak
PONIEDZIAŁEK, 10 MAJ 2010 - DZIEŃ POWSZEDNI – MODLITW O URODZAJE
10.00 – Za śp. męża i ojca Andrzeja Idziak w 1-szą rocz. śmierci – int. od żony i córki z rodziną
10:30 – NABOŻEŃSTWO MAJOWE
19.00 – Za śp. mamę Józefę Stanisławską w 38. rocznicę śmierci, ojca Józefa, siostrę Marię, braci Józefa,
Aleksandra i Felka – intencja państwa Stanisławskich
WTOREK, 11 MAJ 2010 – DZIEŃ POWSZEDNI – MODLITW O URODZAJE
10:00 – Za śp. Ks. Prał. Bronisława Gostomskiego i wszystkie ofiary tragedii rozbitego samolotu Prezydenta
RP pod Smoleńskiem – intencja od pani Stanisławy Pióro
10:00 – Do Miłosierdzia Bożego z prośbą o zdrowie dla p. Marii Osolińskiej z okazji Jej urodzin, p. Barbary
Malach i pp. Janiny i Wojciecha Epstain – intencja od pani Heleny Monist
10:30 – NABOŻEŃSTWO MAJOWE
ŚRODA, 12 MAJ 2010 – DZIEŃ POWSZEDNI – MODLITW O URODZAJE
10:30 – NABOŻEŃSTWO MAJOWE
11.00 – Za śp. braci Aleksandra, Władysława, Henryka, bratową Juliannę, szwagra Mieczysława, syna
Zbigniewa i Steven Binns – int. od pp. Lewandowskich
CZWARTEK, 13 MAJ 2010 - WSPOMNIENIE NMP FATIMSKIEJ
10.00 – Za śp. wszystkie ofiary tragedii rozbitego samolotu Prezydenta RP pod Smoleńskiem – intencja
Parafianki 2/12
18:30 – NABOŻEŃSTWO MAJOWE
19.00 – Za śp. rodziców Piotra i Antoninę Stanisławskich – int. od syna Tadeusza z siostrami
PIĄTEK, 14 MAJ 2010 – ŚWIĘTO ŚW. MACIEJA, APOSTOŁA
10.00 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże i zdrowie dla Marii Osolińskiej i Anny
Matyszczyk z okazji Ich urodzin, oraz dla Anny i Tomasza Kurdziel – int. p. Marii Osolińskiej
18:30 – NABOŻEŃSTWO MAJOWE
19:00 – Do MB Uzdrowienia Chorych z prośba o zdrowie dla ojca Stanisława i Błogosławieństwo Boże dla
rodziny pp. Grzegorza i Beaty córki Milenki
SOBOTA, 14 MAJ 2010 - DZIEŃ POWSZEDNI
9.00 – Za śp. Joannę Gabiga – intencja pp. Elżbiety Druś 5/12
NIEDZIELA WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO
18:00 – NABOŻEŃSTWO MAJOWE
18.30 – Za śp. męża Bolesława Sowińskiego w 14. rocznicę śmierci – int. od żony z dziećmi
18.30 – Za śp. babcię Czesławę w 5. rocznicę śmierci i ojca Henryka w dniu urodzin – int. Córki Dominiki z
rodziną
NIEDZIELA, 16 MAJ 2010 - UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO
9:30 – Za śp. Annę i Ryszarda Laskowskich – intencja pp. Sztyrbickich
10:30 – NABOŻEŃSTWO MAJOWE
11.00 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo i zdrowie dla Członków Koła SPK nr 413 w Leeds i
Ich rodzin, oraz za zmarłych Członków – z okazji W. Zebrania Koła

11.00 – Do Miłosierdzia Bożego z prośbą o Błogosławieństwo Boże i zdrowie dla dzieci i wnuków – intencja
pp. Filarowskich
12:00 – CHRZEST: Blanka Kalina STARUŻYK
HARROGATE 13:00 – Do Miłosierdzia Bożego z prośbą o Błogosławieństwo Boże i zdrowie dla Ireny i Stefana w 38 rocznicę
ślubu z podziękowaniem za dar życia – int. córki Agnieszki
HARROGATE 13:00 – BŁOGOSŁAWIEŃSTWO ROCZNIAKA – Layla BANERT
WAKEFIELD 16:30 – Do Miłosierdzia Bożego z prośbą o Błogosławieństwo Boże i zdrowie dla córki chrzestnej Zosi z okazji
4 rocznicy urodzin – int. od matki chrzestnej Anny z rodziną
19.00 – Za śp. rodziców Piotra i Weronikę Bajek, oraz Franciszka Walkowicza – intencja od pp. Stefanii i
Antoniego Bajek

OGŁOSZENIA

DUSZPASTERSKIE

* DNI KRZYŻOWE - MODLITW O URODZAJE odprawimy o godz. 10:00 w poniedziałek, wtorek i środę udając
się przed Mszą Świętą w procesji do Krzyża Misyjnego.
* JUŻ SIĘ ZBLIŻYŁ MIESIĄC MAJ - NABOŻEŃSTWA MAJOWE Odprawiać je będziemy w poniedziałek,
wtorek i środę o godz. 10:30, a w czwartek, piątek i sobotę ½ godz. Przed Mszą Święta wieczorną. W niedziele przed
Suma o godz. 10:30.
* NOWENNĘ PRZED UROCZYSTOŚCIĄ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO rozpoczniemy od piątku w ramach
nabożeństw majowych polecając wszystkich kandydatów do Bierzmowania.
* 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 na
miesiąc maj.
* 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.
* 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 TRWA - W NAJBLIŻSZĄ SOBOTĘ 15 MAJA – PO MSZY
ŚWIĘTEJ O GODZ. 18:30. KONFERENCJA 2 – „ŻYCIE RELIGIJNE W RODZINIE”
* OKAZJA DO SPOWIEDZI ŚWIĘTEJ codziennie ½ godziny przed każdą Mszą Świętą.
* LEKTORZY: - przypominamy, że w niedzielę obowiązuje cykl czytań „C”; a w tygodniu „rok II”.
Niedziela 9.05.10 g. 9.30 – rodzeństwo pp. Tosta
* g. 11.00 – St. Skotna & A. Rożkowiec
Niedziela 16.05.10 g. 9.30 – A. Sztyrbicka & B. Malach
* g. 11.00 – T. Hough & W. Świercz
Niedziela 23.05.10 g. 9.30 – rodzina pp. Epstain
* g. 11.00 – M. Ions & T. Kurdziel
Niedziela 30.05.10 g. 9.30 – J. Epstain & J. Lesiak
* g. 11.00 – rodzina pp. Kula
Niedziela 6.06.10 g. 9.30 – R. Biedka & A. Pelpliński
* g. 11.00 – St. Skotna & A. Rożkowiec
* ZEBRANIE KOMITETU PARAFIALNEGO – odbędzie się w ŚRODĘ 12 MAJA o godz. 19:30.
KU UWADZE KANDYDATÓW DO BIERZMOWANIA I ICH RODZICÓW
1. Kolejne spotkanie formacyjne odbędzie się w niedzielę 16 maja w Leeds po Sumie,
a w Walefield o godz. 15.00
2. Rozmowa kwalifikacyjna przed bierzmowaniem wg otrzymanego grafiku.
lub u Księdza Proboszcza - w tygodniu od 17 do 21 maja (od poniedziałku do piątku codziennie) od godz. 19.00 do 20.00 w
kaplicy św. Stanisława Kostki w kościele w Leeds.
Na to spotkanie przynosimy ustalone dokumenty:
2.1 – ŚWIADECTWO CHRZTU
2.2 – LISTA OBECNOŚCI NIEDZIELNYCH (dla młodzieży, która zgubiła tę listę lub z przyczyn obiektywnych „jest ona
pustawa” wskazana jest obecność rodziców).
2.3 – INFORMACJE O IMIENIU PATRONA NA BIERZMOWANIE
2.4 – INFORMACJE O ŚWIADKU BIERZMOWANIA
2.5 – PROŚBA DO KS. REKTORA PMK O UDZIELENIE SAKRAMENTU
2.6 – OFIARA NA kwiaty, pamiątki e.c.t. (w razie trudnej sytuacji materialnej prośba pisemna rodziców o jej anulowanie)
* URODZINY KSIĘDZA WIKAREGO 22 maja na dużej Sali naszego Ośrodka odbędą się urodziny Księdza Wikarego.
Zapraszamy wszystkich Parafian na coś słodkiego i lampkę wina. Jeżeli pogoda dopisze, będzie też i grill na który
zapraszają młodzi InvARTers.

Zgodnie ze zwyczajem, zwracamy się do wszystkich obdarzonych talentem cukierniczym, a jest ich wielu, o darowiznę w
postaci ciast, ciastek i innych wypieków, którymi uświetnimy słodki poczęstunek na urodzinach Księdza Wikarego.
Osoby pragnące coś upiec, prosimy o kontakt z Magdą Ions 07973 365266 do przyszłej niedzieli.
W tym tygodniu patronują nam:
• w piątek, 14 maja – święty Maciej, apostoł, wybrany do grona Dwunastu na miejsce Judasza. Jest on patronem
między innymi budowniczych, kowali, cieśli, cukierników i rzeźników, także oręduje za małżeństwami pragnącymi
potomstwa.
• W czwartek, 13 maja, przypada kolejna rocznica objawień fatimskich, kiedy to Maryja gorąco wzywała do
modlitwy różańcowej i pokuty. Ta jej prośba jest aktualna także dzisiaj, stąd podejmijmy ją ochotnym sercem.
Wspomnijmy też dramatyczne wydarzenia, jakie rozegrały się na Placu Świętego Piotra 13 maja 1981 roku – kiedy
próbowano zabić papieża Jana Pawła II. Dziękujmy Pani Fatimskiej za ocalenie papieża i prośmy o opamiętanie dla
terrorystów.
* ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE (II) w sakramentalny związek małżeński pragną wstąpić zamieszkali w Leeds
Radosław Jan GRZYWNA, kawaler, i Mariola Natalia KLIMA, panna.
* ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE (II) w sakramentalny związek małżeński pragną wstąpić zamieszkali w Leeds
Ireneusz KAWAŁKO, kawaler, i Katarzyna KŁAPTOCZ, panna, zam. w Polsce.
Polecając Ich modlitwie Parafian, prosimy ewentualne przeszkody zgłaszać w Kancelarii Parafialnej.

K O M U N I K A T Y
* DAY CENTRE - zaprasza każdej środy Seniorów Parafii na obiad.
* WYSTAW POLSKICH ARTYSTÓW Grupa InvARTers zaprasza w niedzielę 16-ego maja do kawiarni POK na
przepyszne ciasta i inne wypieki. Cały dochód z kawiarni tego dnia przeznaczony będzie na potrzeby
organizacyjne związane z wystawą artystyczna na która zapraszamy:
12-czerwca na dużą salę naszego Ośrodka. Z dumą informujemy, że dokonania artystyczne członków grupy
podziwiane i doceniane były na wystawie w POSK-u w Londynie i doczekały się pochlebnych recenzji w prasie
polskiej i angielskiej.
* WALNE ZEBRANIE SPK - Zarząd Koła SPK nr 413 w Leeds serdecznie zaprasza członkinie i członków SPK do
wzięcia udziału w udziału w uroczystej Mszy Świętej, za zmarłych i żyjących Członków Koła i Ich Rodziny, która będzie
odprawiona w niedziele 16-go maja br. o godz. 11-tej w Polskim Kościele Parafialnym przy Chapelton Road w Leeds.
O godz. 15-tej w tym samym dniu odbędzie się Walne Zebranie naszego Koła o godz. 15:00 w kawiarni POK w
Leeds. Zarząd prosi o liczną obecność członkiń i członków na zebraniu.
* SPOTKANIE PODRÓŻNIKÓW - Ze względu na ostatnie tragiczne wydarzenia i uroczystości pogrzebowe spotkanie
zostało przełożone na niedzielę 16 maja. Szczegółowe informacje na tablicy informacyjnej w holu ośrodka oraz stronie
internetowej www.exploriada.com (link dostępny także na parafialnej stronie internetowej).
* ZARZĄD KLUBU serdecznie zaprasza wszystkich Parafian i gości na BARBECUE, DYSKOTEKE, KARAOKE.
Niedziela, 9 maja 2010 od godz. 12-00 do 17-00. Szczegóły na afiszach.
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* OFIARODAWCOM - którzy w niedzielę 2.02.2010 złożyli na potrzeby parafii dary: w Kopertkach £186.46, ofiary Gift
AID – £253.50, na tacę – £355.84, Biuletyn – £46.85
Bóg Zapłać także ofiarodawcom, którzy zapalając świece wotywne złożyli do skarbon po Wielkanocy w kwietniu - na
potrzeby naszego kościoła dar ofiarny £91.20
* ZJEDNOCZENIE POLSKIE W LEEDS dziękuje z całego serca wszystkim organizacjom, które wzięły udział Święcie 3 Maja w
naszej Parafii. Dziękujemy Chórowi Harfa za uświetnienie Mszy Świętej pięknym śpiewem, dziękujemy pocztom sztandarowym
Junackich Szkół Mechanicznych i Royal British Legion za obecność na Mszy Św. i na Akademii.
Podziękowania nasze kierujemy także do Szkoły Polskiej, która zachwyciła nas bogatym programem Akademii. Dziękujemy Scholi
za pokaz multimedialny oraz dzieciom, nauczycielom, a w szczególności pani Izie de Lehenstein Werendl i rodzicom - dziękujemy
serdecznie. Wdzięczni jesteśmy także Prezesowi Parafii Zygmuntowi Green za obsługę medialną i Romanowi Paszel za zdjęcia, które
podziwiać możemy tak na tablicy naszego Ośrodka, jak i w ilościach dużo większych, na naszej stronie internetowej. Wszystkim raz
jeszcze serdeczne Bóg zapłać

STRONA INTERNETOWA PARAFII – www.parafialeeds.co.uk – ZAWIERA
@ WSZYSTKIE INFORMACJĘ DUSZPASTERSKI. @ GALERIĘ ZDJĘĆ Z WYDARZEŃ W NASZEJ PARAFII
@ POBRAĆ MOŻEMY TAM DO WYPEŁNIENIA WSZYSTKIE FORMULARZE ZGŁOSZEŃ
SAKRAMENTALNYCH @ możemy także prowadzić korespondencję internetową:
z @ Ks. Proboszczem (np. @ zgłoszenie do parafii, @ zapytania itp.) @ Prezesem Parafii
@ Sekretarzem Parafii @ Szkołą

