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„Odwaga Świętości” – to hasło przyświeca jubileuszowemu, 

obchodzonemu po raz dziesiąty Dniowi Papieskiemu.  

To także czas zbiórki na rzecz stypendystów i budowania „żywego 

pomnika” Jana Pawła II. 

 „Tegoroczny Dzień Papieski wpisuje się (...) w duchowe przygotowanie 

naszego narodu do oczekiwanej beatyfikacji Jana Pawła II”. Specyfiką 
tego pontyfikatu była dynamiczna działalność apostolska, a także „fakt 

wyniesienia na ołtarze wielkiej liczby chrześcijan, którzy z odwagą dążyli 

do świętości” (Jan Paweł II wyniósł na ołtarze aż 1343 błogosławionych i 

482 świętych).  

W tym kontekście, tegoroczny plakat, informujący wiernych o Dniu 

Papieskim, ukazuje ks. Jerzego Popiełuszkę, ks. kardynała Stefana 

Wyszyńskiego i Ojca Świętego Jana Pawła II, którzy „stali się symbolami, 

realizując otrzymaną od Chrystusa kapłańską, biskupią i papieską misję. 
Jednak nade wszystko fascynowała ich odwaga w dążeniu do świętości”.  

O Janie Pawle II biskupi piszą, że „dawał niejednokrotnie dowód swej 

niezwykłej odwagi w trudnych sytuacjach życiowych. Dziś chcemy 

podkreślić fakt, że wszystkie jego działania wynikały z dążenia do 

świętości osobistej. Jej źródłem było głębokie zjednoczenie z Bogiem, 

przez Jezusa Chrystusa, w Duchu Świętym. Wiara nadawała kształt jego 

osobistej urzekającej świętości, którą dostrzegali wszyscy”. List pasterski 

kończy się wezwaniem: „Niech nasza odwaga w dążeniu do świętości na 

wzór Jana Pawła II wyzwala duchowe energie, które będą największym 

bogactwem Ojczyzny, dotkniętej w tym roku tak dramatycznymi 

doświadczeniami”. 

 Dzień Papieski – oprócz modlitwy, pogłębionej refleksji nad nauczaniem 

Jana Pawła II i związanymi z tym wydarzeniami kulturalnymi – to także troska o powołaną przez Konferencję Episkopatu Polski Fundację „Dzieło 

Nowego Tysiąclecia”, wspierającą zdolnych uczniów i studentów. Stypendyści są „żywym pomnikiem” budowanym przez Polaków Janowi Pawłowi 

II. W niedzielę, 10 października, odbędzie się kolejna zbiórka na stypendia.  

Dzień Papieski obchodzony jest od 2001 r., zawsze w niedzielę poprzedzającą rocznicę wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową.  

X Dzień Papieski w TVP 
Już po raz 10. Telewizja Polska włącza się w obchody Dnia Papieskiego. W tym roku nadawca 

publiczny przygotował na wszystkich swoich antenach wiele ciekawych propozycji. Temu 

wyjątkowemu dniu towarzyszył będzie specjalnie przygotowany spot informujący o X Dniu 

Papieskim. 

Już dzień wcześniej 9 października na antenie TVP 1 specjalne wydanie programu dla dzieci 

„Ziarno", natomiast w TVP 2 o godzinie 16.45 transmisja z uroczystej gali rozdania nagród 

Totus. 

W niedzielę 10 października przez cały dzień na antenie TVP1 będzie można spotkać się ze 

stypendystami Fundacji "Dzieło Nowego Tysiąclecia", organizatorami Dnia Papieskiego oraz 

artystami, którzy wspierają ten szczególny dzień. Telewizyjne relacje z przebiegu Dnia 

Papieskiego w całym kraju będzie można zobaczyć przez cały dzień na antenie TVP1. W 

południowym programie „Między ziemią a niebem" zaprosimy widzów Jedynki do 

przypomnienia sobie papieskiej pielgrzymki z 1991 roku. W programie pojawią się fragmenty 

papieskich homilii, fragmenty z tras przejazdu, ważne momenty spotkań z Rodakami i jak 

zwykle konkurs papieski z nagrodami. 

Tego dnia wieczorem o 21.20 na antenie TVP 1 transmitowany będzie Koncert Papieski. Hasło 

tegorocznego koncertu to hasło X Dnia Papieskiego: „Jan Paweł II - Odwaga Świętości". Podczas koncertu usłyszymy słowa Papieża Polaka o 

świętości. O świętości śpiewać będą znani artyści scen polskich, wśród nich: Małgorzata Walewska, Lora Szafran, Monika Kuszyńska, Krzysztof 

Kiljański oraz Grupa Quinteto Cubano. Artystom towarzyszyć będzie „Karimski Club" pod dyrekcją Karima Martusewicza. Reżyserem koncertu jest 

Grzegorz Sadurski. 

Tydzień później 17 października o godz. 7.00 w TVP 1 reportaż o stypendystach Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, którzy mogą się uczyć i 
rozwijać swoje pasje dzięki wsparciu milionów Polaków w kraju i za granicą. Reportaż „Jestem z Wami" przedstawi sylwetki kilku młodych ludzi, 

którzy dzięki stypendiom mogą się uczyć. Program pokaże także pracę Fundacji i sposób jej funkcjonowania. 
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PORZĄDEK   MSZY   ŚWIĘTYCH   I   NABOŻEŃSTW 
 
NIEDZIELA, 10 PAŹDZIERNIKA 2010; 28 ZWYKŁA; 

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

             Błogosławieństwo dla rodziny Małgorzaty i Jacka, oraz Ich dzieci Filipa i Karoliny 

10:30 – NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE 
11.00 – Za śp. zmarłych członków The Rogal British Legion z prośbą o Błogosławieństwo dla 

             żyjących członków Polish Branch No. 1 w Leeds i Ich rodzin 

11:00 – BŁOGOSŁAWIEŃSTWO ROCZNIAKA – Zuzanna DYBIKOWSKA 

PONTEFRACT 16:00 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże, zdrowie i potrzebne łaski  

             dla małżonków Moniki i Grzegorza w 10. rocznicę ślubu, oraz Ich córek Wiktorii i Janet   

19.00 – Za śp. rodziców + Zofię i + Kazimierza Gajewskich oraz brata + Romana Gajewskiego 

              – dar intencji od córki i siostry z rodziną 

PONIEDZIAŁEK, 11 PAŹDZIERNIKA 2010; Dzień powszedni; 

10:00 – Za śp. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego i wszystkich ++ poległych w katastrofie 

             samolotu prezydenckiego pod Smoleńskiem – intencja miesięczna 7/12 

10:30 – NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE 
19.00 – Za śp. ojca + Stanisława Zawadzki w 10. rocznicę śmierci i mamę + Danutę  

             oraz + Jana Osińskiego – dar intencji żałobnej od córki i syna 

WTOREK, 12 PAŹDZIERNIKA 2010; Wspomnienie bł. Jana Beyzyma;  

10:00 – Za śp.+ Ivonne i + Leopolda Cambell – dar intencji od p. Waldemara Jagielskiego 

10:30 – NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE 

ŚRODA, 13 PAŹDZIERNIKA 2010; Wspomnienie bł. Honorata Koźmińskiego; 

10:30 – NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE 
11:00 – Za śp. + Marię Tkaczyk w 36 rocznicę śmierci – intencja od córki Zofii  

CZWARTEK, 14 PAŹDZIERNIKA 2010; Wspomnienie św. Małgorzaty Marii Alaccoque; 

10:00 – Za śp. + Karolinę i + Romana Dąbrowskich i siostrę + Genię – intencja od rodziny 

18:30 – NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE 
19:00 – Za śp. mamę + Zofię Bzdura w 30. dzień po śmierci – int. od syna Piotra z rodziną 

PIĄTEK, 15 PAŹDZIERNIKA 2010; Wspomnienie św. Teresy od Jezusa; Miłosierdzia Bożego; 

10:00 – Za śp. rodziców + Wincentego i + Jadwigę Filarowskich – int. pp. J.M Filarowskich 

10:30 – NABOŻEŃSTWO DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO Z PROŚBAMI 
18:30 – NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE 
19:00 – Za śp. + Annę Borucką i zm. z rodzin Boruckich i Szwaglisów – int. dzieci z rodzinami  

SOBOTA, 16 PAŹDZIERNIKA 2010; Wspomnienie bł. Wincentego Kadłubka; 

  8.30 – Za śp. mamę + Jadwigę Kłosińską w dniu imienin – int. córki Janiny Epstein z rodziną  

15:00 – CHRZEST – Wojciech Sylwester MAJCHEREK 
                               XXIX TYDZIEŃ ZWYKŁY 

18:00 – NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE 
18.30 – Za śp. + Neil Creasey – dar int. od przyjaciół Krystyny i Aleksandra Sońko 

NIEDZIELA, 17 PAŹDZIERNIKA 2010; 29 ZWYKŁA; 

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

             Błogosławieństwo dla córki Niny Marii Fiałkowskiej – dar intencji od rodziców  

10:30 – NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE 
11.00 – Za śp. + Marię Rusowicz z okazji urodzin i + Piotra Rusowicza, oraz zmarłych  

             z rodziny – intencja od Henryka Rusowicza 

11:00 – BŁOGOSŁAWIEŃSTWO ROCZNIAKA – Sebastian TARAS 

HARROGATE 16:30 – Za śp. zmarłych z rodziny ++ Guzierowicz i ++ Rzadkiewicz – int. od Ewy Rzadkiewicz    

19.00 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla  

             ROCZNIAKA – FILIPA – dar intencji od rodziców, dziadków, chrzestnych i rodzeństwa 

 

 



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

* X DZIEŃ PAPIESKI - Obchodzimy dziś Dzień Papieski, poświęcony popularyzacji nauczania Papieża Jana 

Pawła II oraz uczeniu się jego wrażliwości na człowieka, „podstawowej drogi Kościoła”. Obchody tego dnia zrodziły się 
z potrzeby wdzięczności Bogu za wielki pontyfikat Jana Pawła II. Dzisiejsza Ewangelia ukazała nam wdzięczność jako 

ważną, chrześcijańską postawę, stąd włączmy się w nie całym sercem. 

* KOLEKTA NA FUNDACJĘ NOWEGO TYSIĄCLECIA – zostanie zebrana dzisiejszej niedzieli jako druga 

taca u drzwi kościoła. Polecamy ten żywy pomnik Sługi Bożego Jana Pawła II ofiarności wiernych. 

* DZIEŃ NAUCZYCIELA W POLSCE - W czwartek, 14 października, obchodzony jest w Polsce Dzień 
Edukacji Narodowej. Tego dnia otaczamy szczególną wdzięcznością ludzi, na których barkach leży edukacja 

i wychowanie młodego pokolenia. Pamiętajmy o naszych nauczycielach w modlitwie. 

W kalendarzu liturgicznym obecnego tygodnia widnieją wspomnienia: 
• w środę, 13 października – błogosławionego Honorata Koźmińskiego, wielkiego zakonodawcy. W czasach, kiedy 

zaborcy zlikwidowali dawne zakony i zabronili zakładania nowych, utworzył 26 zgromadzeń bezhabitowych; 

• w czwartek, 14 października – świętej Małgorzaty Marii Alacoque, francuskiej mistyczki, której wizje 

przyczyniły się do ustanowienia tak bliskiego nam kultu Serca Pana Jezusa; 

• w piątek, 15 października – świętej Teresy z Avila, wielkiej reformatorki Karmelu i autorki dzieł mistycznych; 

• w sobotę, 16 października – świętej Jadwigi Śląskiej. Jadwiga była szczególnie wrażliwa na los ludzi ubogich i 

chorych. Dla nich fundowała wiele szpitali. Po śmierci męża osiadła w klasztorze w Trzebnicy. 

* MIESIĄC  RÓŻAŃCA  ŚWIETEGO – Trwa miesiąc modlitwy różańcowej. Odmawiajmy różaniec indywidualnie 

i w rodzinach. Skorzystajmy także z zaproszenia na wspólnotowe rozważanie tajemnic różańcowych podczas 

nabożeństwa październikowego - wg Porządku Nabożeństw str. 2. 

 

* KATECHEZA  DZIECI  I-WSZO  KOMUNIJNYCH  ROKU  KATECHETYCZNEGO 2010/2011 –  
  

KATECHEZY ODBYWAJĄ SIĘ KAŻDEJ SOBOTY - GODZ.   9:15 – grupa pozaszkolna i Klasa II „c” 
                                  - GODZ. 12:00 – grupa szkolna – Klasy II „a” i „b” 

 
* 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 2010  - Prosimy Parafian o składanie intencji na Rok 2010. 

Przyjmowanie intencji odbywa się w kaplicy przy zakrystii po Mszach św.  

* 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 - TRWA – W SOBOTĘ 16. PAŹDZIERNIKA O GODZ. 18:30. 

Konferencja 4. – Odpowiedzialne Rodzicielstwo cz.II 
 
* LEKTORZY:  - przypominamy, że w niedzielę obowiązuje cykl czytań „C”; a w tygodniu „rok II”. 

Niedziela  17.10.10  g. 9.30  – rodzina pp. Epstain  *  g. 11.00 –  M. Ions  &  T. Kurdziel 

Niedziela  24.10.10  g. 9.30  – rodzeństwo pp. Tosta  *  g. 11.00 –  K. Niczyperowicz & H. Stanisławska 

Niedziela  31.10.10  g. 9.30  – A. Sztyrbicka & B. Malach *  g. 11.00 –  rodzina pp. Kula 

Niedziela    7.11.10  g. 9.30  – J. Epstain  &  J. Lesiak  *  g. 11.00 –  St. Skotna & A. Rożkowiec 

Niedziela  14.11.10  g. 9.30  – R. Biedka  &  A. Pelpliński *  g. 11.00 –  T. Hough & W. Świercz 

* PROCESJE  I  MODŁY  ZA  ZMARŁYCH  Z  OKAZJI  DNIA  ZADUSZNEGO:  

1/ KILLINGBECK – w niedzielę 31.10.br. o godz. 14.00 Msza św. w kaplicy cmentarnej potem procesja 

2/ LAWNSWOOD – w poniedziałek 1.11.br. o godz. 12.00 od bramy przy ul: New Adel Lane; 

* WYPOMINKI  ZA  ZMARŁYCH można już pobrać u wejścia do kościoła. Prosimy je składać w zakrystii. Ta 

modlitwa Kościoła jest najdoskonalszą formą pamięci o zmarłych. Niech nie zabraknie w tej przedziwnej litanii imion śp. 

naszych zmarłych. 

* ZARZĄD  THE  ROYAL  BRITISH  LEGION,  SEKCJA  POLSKA NR 1  W  LEEDS przeprowadzi 

sprzedaż krzyżyków na groby w niedziele 17. i 24. października br. po Mszach Świętych - przed kościołem. 

 

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

* W HOŁDZIE DLA OJCZYZNY I FRYDERYKA CHOPINA – KONCERT – University of Bradford 

zaprasza na uroczysty koncert dla upamiętnienia 200-tniej rocznicy urodzin Fryderyka Chopina w niedzielę 10-go 

października o godz. 17:30 do Polskiego Kościoła Parafialnego na Edmund Street w Bradford BD5 0BH. Bilety wstępu w 

cenie £ 5-00p. do nabycia d dniu koncertu. 



* DOŻYNKI 2010 W LEEDS - Komitet Parafialny zaprasza serdecznie na Dożynki, które odbędą się  w 
NIEDZIELĘ 24-ego października. Przepraszamy za zmianę daty. W tym roku z przyczyn organizacyjnych będą one 

miały odmienny charakter od uroczystości w latach ubiegłych.  

Obchody rozpoczniemy uroczystą Mszą Świętą, w czasie której złożone zostaną dary. Po Mszy zapraszamy 

wszystkich Parafian na duża salę naszego Ośrodka, gdzie odbędzie się staropolski obrządek dożynkowy i podzielimy się 
chlebem. Po tym zapraszamy na lampkę wina i bigos (nieodpłatnie) oraz do dożynkowej kawiarni (odpłatnie). W kawiarni 

będzie można także nabyć wypieki na wynos. Uroczystości towarzyszyć będzie bogata loteria oraz multum zabaw i 

atrakcji. A wszystko przy fajnej polskiej muzyce. Zapraszamy! 

 
*  SPIS LUDNOŚCI W ANGLII I WALII - 27-go marca 2011r. w Anglii i Walii rozpocznie się okresowy spis 

ludności (census), udział w którym jest obowiązkowy. Spisy takie na terenie Anglii i Walii odbywają się raz na dziesięć 
lat, i mają długą tradycję, albowiem pierwszy a pierwszy z nich miał miejsce w roku 1801. Informacje zebrane w czasie 

spisu służą władzom lokalnym i Wydziałowi Zdrowia i Opieki Społecznej między innymi do uzyskania informacji o 

potrzebach społeczności lokalnych i na ich podstawie ma miejsce alokacja środków finansowych. Informacje  podawane 

w czasie spisu traktowane są jako poufne. Ważne jest by głos polskiej społeczności w Leeds był usłyszany, a stanie się tak 

jeżeli weźmiemy udział w spisie.  

Osoby chętne do pomocy w spisie mogą znaleźć informacje o pracy oferowanej przez władze lokalne na stronie 

www.censusjobs.co.uk 

* KURS TAŃCA TOWARZYSKIEGO - w każdy piątek o godz. 19.00 - kurs tańca towarzyskiego dla 

początkujących w sali przy polskim ośrodku. Zajęcia prowadzi finalista Mistrzostw Polski w tańcu towarzyskim. 

Zapraszamy serdecznie pary i solistów. 

* SZKOŁA W HARROGATE - W imieniu komitetu założycielskiego Katolickiej Szkoły Sobotniej w Harrogate 

informujemy o zebraniu rodziców dzieci zainteresowanych nauką języka polskiego. Zebranie ma się odbyć w dn. 21 

listopada po Mszy świętej o godz. 17:45 w sali parafialnej. Dzieci oprócz p. Teresy można zgłaszać do mnie - Dariusza 

Dąbrowskiego na e-maila: advo.dabrowscy@gmail.com lub tel.07835155044. Informacje także na stronie 

www.harrogate.com.pl; szczęść Boże. Dariusz Dąbrowski. 

* ZAPRASZAMY WSZYSTKIE ZUCHY - Zapraszamy wszystkie zuchy (dzieci wieku od 7-10/11)  i skrzaty 

(dzieci od 4 do 7 lat) na zbiorki zuchowe, które odbędą się na dużej sali naszego Ośrodka od 13.00 do 14.00 - 16-ego 

października, 6-ego listopada i 20-ego listopada. 

* ZAPROSZENIE NA KURS ALFA DO HUDDERSFIELD – Kurs biblijny Alfa zacznie się tam od 16 

października o godz. 17:30 w parafii polskiej. Przyjść może każdy kto chciałby dowiedzieć się kim jest Pan Bóg i w jaki 

sposób zmienia nasze życie. W Kursie uczestniczyłam w tamtym roku. Poznałam wielu ludzi o rozmaitych życiowych 

doświadczeniach. Łączy nas jedno – chęć szukania Boga. Kurs Alfa jest bardzo popularny w kościele angielskim i 

zatwierdzony przez biskupów Kościoła Rzymsko-Katolickiego. Jeśli jesteś zainteresowany lub zainteresowana – proszę o 

kontakt – Ewa Medrys. Adres parafii znajduje się na jej stronie internetowe. Zapraszamy 

 

S E R D E C Z N E     + PODZIĘKOWANIA +   B Ó G    Z A P Ł A Ć 
 
* OFIARODAWCOM - którzy w niedzielę 3.10.br. złożyli na potrzeby parafii dary: w Kopertkach £ 163-06p.; 
ofiary Gift AID – £ 261-00p.; na tacę – £ 320-58p.; Biuletyn – £ 32-92p. 

* SERDECZNE PODZIĘKOWANIA OD PANI MAGDALENY IONS Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim 

organizacjom i osobom prywatnym za kondolencje złożone mnie i mojej rodzinie tak ustnie, jak i na kartach 

kondolencyjnych. Są one wyrazem Państwa serdecznej troski  i współczucia i duchowego wsparcia za które jestem bardzo 

wdzięczna. Raz jeszcze bardzo dziękuję. Magdalena Ions 

 
28  Niedziela  Zwykła 

(Łk17,11-19) 

Stało się, że Jezus zmierzając do Jerozolimy przechodził przez pogranicze Samarii i Galilei. Gdy wchodzili do pewnej 

wsi, wyszło naprzeciw Niego dziesięciu trędowatych. Zatrzymali się z daleka i głośno zawołali: Jezusie, Mistrzu, ulituj 

się nad nami. Na ich widok rzekł do nich: Idźcie, pokażcie się kapłanom. A gdy szli, zostali oczyszczeni. Wtedy jeden z 

nich widząc, że jest uzdrowiony, wrócił chwaląc Boga donośnym głosem, upadł na twarz do nóg Jego i dziękował Mu. A 

był to Samarytanin. Jezus zaś rzekł: Czy nie dziesięciu zostało oczyszczonych? Gdzie jest dziewięciu? żaden się nie 

znalazł, który by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec. Do niego zaś rzekł: Wstań, idź, twoja wiara cię 
uzdrowiła. 
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