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Kult maryjny został zatwierdzony przez Sobór w Efezie, w 431 roku. Wtedy to pierwszy raz, uroczyście 

przyznano, że Maryja jest Matką Boga, że wydała na świat Jezusa Chrystusa, który przez nią stał się 
człowiekiem. Co ciekawe dopiero Sobór w Nicei w 787 roku orzekł, że wizerunki Matki Boskiej mogą być 
czczone przez wiernych razem z Krzyżem, w domach, przy drogach i kościołach. To samo odnosiło się do 

wizerunków Świętych. 

  Maryjność jest uważana za cechę polskiego katolicyzmu. W 1382 roku Władysław Opolczyk 

umieścił na Jasnej Górze obraz Bogarodzicy. Kult stopniowo ewoluował od hodegetrii do eleusy, czyli od 

nieprzystępnej, poważnej Matki Boga do miłościwej Matki, patrzącej ze smutkiem, ale i miłością na 

wiernych. Kult maryjny osiągnął apogeum w Baroku. W Polsce w XVII wieku kult maryjny rozwijał się 
najszybciej w Europie. Również zwycięstwo nad Turkami jawiło się jako jej zasługa. Wtedy też wykształciło 

się pojęcie „Polak - katolik”. W 1656 roku Matka Boska stała się w sposób oficjalny Królową Polski, a od 

1923 roku obchodzone jest w całej Polsce jej święto. W Polsce sanktuaria maryjne najczęściej powstawały 

na kresach ponieważ w narodzie wykształcił się obraz krucjat, gdzie należy walczyć za wiarę i ją krzewić. 

 Na 16 listopada przypada w kalendarzu liturgicznym Wspomnienie  
Najświętszej Maryi Panny Ostrobramskiej, Matki Miłosierdzia.  

Zarówno cudowny obraz Najświętszej Marii Panny Matki Miłosierdzia, jak i kaplica, w której się mieści, 

oraz sama Ostra Brama mają bogatą historię, ściśle wiążącą się z historią rozbudowy Wilna. Na przełomie XV-XVI w. gród Giedymina 

postanowiono otoczyć murem obronnym. W związku z tym powstało dziewięć bram miejskich, z których jedna (jedyna zachowana do 

naszych czasów) nosiła nazwę Miednickiej, inaczej Krewskiej. Nieco później przyjęła się inna nazwa bramy – Ostra (od nazwy części 

południowego przedmieścia, które nazywało się Ostry Koniec). Istniała wówczas tradycja, że na bramach obronnych zawieszano święte 

obrazy. Szczególną opieką obraz Matki Bożej Ostrobramskiej otoczyli oo. Karmelici, którzy w 1662 roku zbudowali w pobliżu Ostrej Bramy 

swój klasztor, a w Ostrej Bramie kaplicę. W ten sposób powstało Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej. Miało ono i ma nadal ogromny 

wpływ na rozwój życia religijnego Litwy i Polski. Modlili się tam filomaci i filareci zsyłani na Sybir. Modlił się Adam Mickiewicz, Józef 

Ignacy Kraszewski, Władysław Syrokomla, Stanisław Moniuszko, św. Rafał Kalinowski...  

 Dnia 12 kwietnia 1671 r. odbyło się uroczyste poświęcenie obrazu przez biskupa wileńskiego, w obecności najwyższych 

dostojników świeckich Wielkiego Księstwa Litewskiego, profesorów i studentów Akademii Wileńskiej, magistratu miasta i Wilnian. Warto 

dodać, że Ostra Brama po obu jej stronach również miała inne obrazy, które po pewnym czasie uległy zniszczeniu. Na Bramie pierwotnie 

znajdował się też napis w języku polskim „Matko Miłosierdzia, pod Twoją obronę uciekamy się”, w 1867 r. z polecenia Rosjan usunięto go 

zamieniając go na łaciński. Po odzyskaniu Wilna przez Polskę pierwotny napis przywrócono, jednak po 1946 roku ponownie go usunięto 

zastępując łacińskim. 

 Kult Matki Miłosierdzia z Ostrej Bramy jest ogromny i niezrównany w swej sile. Sięga drugiej połowy XVII w. i wiąże się z obroną 
murów miasta. Jednakże wyraźne jego wzmożenie nastąpiło w I połowie XVIII w. Szczególny rozwój czci do Matki Miłosierdzia nastąpił po 

rozbiorach Polski. Ulica prowadząca przez Ostrą Bramę była ruchliwą arterią miasta. Umieszczenie tam obrazu czyniło ze zwykłej ulicy 

miejsce modlitwy. Ostra Brama była przez wieki – obok Jasnej Góry – sanktuarium maryjnym słynącym licznymi łaskami. Do faktu 

uzdrowienia za pośrednictwem Maryi Ostrobramskiej nawiązał Mickiewicz w inwokacji „Pana Tadeusza”. W 1993 roku modlił się w kaplicy 

w Ostrej Bramie Jan Paweł II. Ofiarował wtedy Matce Bożej Miłosierdzia „Papieską Złotą Różę”. Kult Matki Boskiej Ostrobramskiej jest 

ciągle żywy i obecny nie tylko na terenie Litwy, ale także w sąsiednich krajach. W Polsce około 30 parafii ma za patronkę Matkę Bożą 
Ostrobramską. 
 Oryginalny obraz jest namalowany temperą na ośmiu dębowych deskach, jest więc duży (o wym. 200x165 cm). Przedstawia on  

pochyloną Madonnę bez Dzieciątka. Głowę otoczoną promienną aureolą Maryja lekko pochyla w lewo, smukłą szyję zdobi szal. Jej twarz 

jest pociągła, półprzymknięte oczy dodają jej powagi; ręce trzyma skrzyżowane na piersiach. W późniejszych latach obraz został 

przemalowany farbą olejną; zmieniono także wizerunek Matki Bożej (zamalowano m.in. pukiel włosów wymykający się spod chusty i 

skrócono palce dłoni). Nie znamy twórcy obrazu. Namalowano go prawdopodobnie w I poł. XVII wieku na wzór obrazu Martina de Vosa – 

flamandzkiego artysty. Niektórzy przypisują autorstwo Łukaszowi – artyście krakowskiemu, który namalował podobny obraz w 1624 r. dla 

kościoła Bożego Ciała w Krakowie. Dzisiaj odrzuca się całkowicie wersję o wschodnim pochodzeniu obrazu, który miał przywieźć z 

wyprawy książę litewski Olgierd w XIV wieku, jak też i to, że Matka Boża ma twarz Barbary Radziwiłłówny. 

 Około 1671 r. wizerunek Matki Miłosiernej zasłonięty został srebrną, złoconą sukienką. Srebrzysty półksiężyc z wygrawerowanym 

napisem „Dzięki Tobie składam Matko Boska za wysłuchanie próśb moich i proszę Cię Matko Miłosierdzia zachowaj mnie w łasce” 

znajdujący się w dolnej części obrazu jest wotum z 1849 r. Głowę Matki Bożej zdobią dwie korony nałożone jedna na drugą. Korony są ze 

złoconego srebra, jedna barokowa dla Królowej Niebios, druga rokokowa dla Królowej Polski. Pierwsza pochodzi z końca XVII w., w XIX 

w. ozdobiona została klejnotami ofiarowanymi, jako wota. Druga korona, z połowy XVIII wieku, podtrzymywana jest przez dwa aniołki i 

ozdobiona sztucznymi kamieniami. 2 lipca 1927 r. odbyła się uroczysta koronacja obrazu. Dokonał jej arcybiskup metropolita warszawski 

kard. Aleksander Kakowski w obecności prezydenta Ignacego Mościckiego, prymasa Augusta Hlonda, marszałka Józefa Piłsudskiego, 

ministrów, biskupów i wiernych. Do koronacji użyto nowych sporządzonych ze złota koron. Zaginęły one w czasie II wojny światowej. 
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PORZĄDEK   MSZY   ŚWIĘTYCH   I   NABOŻEŃSTW 

 
NIEDZIELA, 14 LISTOPADA 2010; 33 ZWYKŁA; 

  9:30 – Za śp. + Kazię Raubuszko – dar intencji pp. Sztyrbickich i pp. Leszczyńskich 

10:30 – NABOŻEŃSTWO ZA ZMARŁYCH Z WYPOMINKAMI 
11:00 – ZA ŚP. ZMARŁYCH ZALECANYCH MODLITWIE KOŚCIOŁA W WYPOMINKACH 
11:00 – BŁOGOSŁAWIEŃSTWO ROCZNIAKA – Blanka Kalina STARUŻYK 

 12:15 – CHRZEST – Sara ŁAPIŃSKA  
PONTEFRACT 16:00 – ZA ŚP. ZMARŁYCH ZALECANYCH MODLITWIE KOŚCIOŁA W WYPOMINKACH 

19.00 – Za śp. teściów + Katarzynę i + Jana Malach w 7. rocznicę śmierci teścia – dar  

             intencji od synowej Barbary Malach z rodziną  

PONIEDZIAŁEK, 15 LISTOPADA 2010; Dzień powszedni; 

10:00 – Za śp. + Stanisława Szymańskiego – dar intencji od pani Barbary Malach 

10:30 – NABOŻEŃSTWO ZA ZMARŁYCH Z WYPOMINKAMI 

WTOREK, 16 LISTOPADA 2010; Dzień powszedni;  

10:00 – Za śp. + Jerzego i + Danutę Karon – dar intencji od rodziny pp. Hobson  

10:30 – NABOŻEŃSTWO ZA ZMARŁYCH Z WYPOMINKAMI  
19:00 – Za śp. rodziców + Zofię i + Stanisława Wiszniewiecckich, oraz ojca + Bolesława  

             i siostrę + Teresę Ginter – dar intencji od pp. Heleny i Wiesława z rodziną  

ŚRODA, 17 LISTOPADA 2010; Wspomnienie św. Elżbiety Węgierskiej; 

10:30 – NABOŻEŃSTWO ZA ZMARŁYCH Z WYPOMINKAMI  
11:00 – Za śp. + Jana Płygawko, rodziców + Michała i + Sabinę Leszczyńskich,  

             oraz + Julię i + Jana Płygawko – dar intencji od p. Płygawko z rodziną 

CZWARTEK, 18 LISTOPADA 2010; Wspomnienie bł. Karoliny Kózkówny; 

10:00 – Za śp. syna + Ryszarda Osolińskiego w 17. rocznicę śmierci i męża Michała 

            Osolińskiego, oraz rodziców z obu stron – dar int. od matki i żony p. Marii Osolińskiej  

10:30 – NABOŻEŃSTWO ZA ZMARŁYCH Z WYPOMINKAMI 
19:00 – Za śp. babcię + Aldonę Adamską i babcię + Klementynę Ambrożko – dar intencji  

             od wnuczek Emilii i Natalii  

PIĄTEK, 19 LISTOPADA 2010; Wspomnienie bł. Salomei – III piątek miesiąca Miłosierdzia Bożego; 

10:00 – Za śp. zmarłych z rodzin ++ Bartoszków, ++ Leszczyńskich, ++ Karpów – dar intencji 

             od pp. Leszczyńskich 

10:30 – NABOŻEŃSTWO DO MIŁOSIERDIA BOŻEGO ZA ZMARŁYCH Z WYPOMINKAMI 
19:00 – Do Miłosierdzia Bożego z prośbą o Błogosławieństwo Boże i zdrowie i potrzebne łaski 

             dla córki Oli z okazji 24. rocznicy urodzin – dar intencji od rodziców i siostry  

SOBOTA, 20 LISTOPADA 2010; Wspomnienie św. Rafała Kalinowskiego; 

  8.30 – Za dusze w czyśćcu cierpiące – z intencji pana Leonarda Bieganowskiego 

14:00 – CHRZEST – Robert STEĆ 
16:00 – CHRZEST – Kacper Piotr STALMACH 

                               XXXIII TYDZIEŃ ZWYKŁY 

18:00 – NABOŻEŃSTWO ZA ZMARŁYCH Z WYPOMINKAMI  
18.30 – Za śp. żonę i mamę + Kazimierę Rabuszko w 3. rocznicę śmierci – int. od męża i dzieci 

NIEDZIELA, 21.11.2010; 33 UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA; 

  9:30 – Za śp. rodziców + Helenę i + Władysława Trzcińskich – dar intencji pp. Sztyrbickich 

10:30 – NABOŻEŃSTWO DO JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA 
11:00 – Za śp. + Zofię o + Stanisława Chabor, + Rozalię, + Ludwika i Stefana Korzępa,  

             oraz + Wandę Biedka  

HARROGATE 16:30 – Za śp. babcię + Antoninę Król w 11. rocznicę śmierci i dziadka + Andrzeja Król – dar 

                             intencji od wnuczki Beaty z rodziną 

19:00 – Do Jezusa Chrystusa Króla z prośbą o Błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski  

              dla syna i wnuka Janusza Pióro z okazji imienin – dar intencji od mamy i babci 

 

 



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

 
*  UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA w przyszłą niedzielę będziemy obchodzić uroczystość Chrystusa 

Króla, która kończy rok liturgiczny. 

 
W kalendarzu liturgicznym przypadają następujące wspomnienia i święta: 

• we wtorek, 16 listopada – Najświętszej Maryi Panny Ostrobramskiej, najważniejszego sanktuarium maryjnego na 

Litwie, także bardzo bliskiego Polakom; 

• w środę, 17 listopada – świętej Elżbiety Węgierskiej. Po śmierci męża została tercjarką franciszkańską i 

poświęciła się bez reszty ubogim i zaniedbanym; 

• w czwartek, 18 listopada – błogosławionej Karoliny Kózkówny, męczennicy, która oddała swoje życie, broniąc 

dziewictwa i czystości; 

• w piątek, 19 listopada – błogosławionej Salomei. Swoje oddanie wyłącznie Bogu potwierdziła decyzją o 

dziewiczym małżeństwie. Ostatnie lata swego życia spędziła w klasztorze w Skale; 

• w sobotę, 20 listopada – świętego Rafała Kalinowskiego, powstańca styczniowego, wywiezionego na Sybir. Po 

odzyskaniu wolności wstąpił do Karmelu, któremu nadał impuls do rozwoju. 

 
* 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 ADWENTOWA – ROZPOCZNIE SIĘ – W SOBOTĘ 27. LISTOPADA O GODZ. 18:30. 

Konferencja 1. – MAŁŻEŃSTWO JEST SAKRAMENTEM 
 
* KATECHEZA NR 4. PRZYGOTOWUJĄCA DO BIERZMOWANIA DOROSŁYCH – odbędzie się W 

SOBOTĘ 20 LISTOPADA po wieczornej Mszy Świętej o godz. 19:30. 

 

* LEKTORZY:  - przypominamy, że w niedzielę obowiązuje cykl czytań „C”; a w tygodniu „rok II”. 

Niedziela  21.11.10  g. 9.30  – rodzina pp. Epstain   *  g. 11.00 –  M. Ions  &  T. Kurdziel 

Niedziela  28.11.10  g. 9.30  – rodzeństwo pp. Tosta    *  g. 11.00 –  K. Niczyperowicz & H. Stanisławska 

Niedziela    5.12.10  g. 9.30  – A. Sztyrbicka & B. Malach  *  g. 11.00 –  rodzina pp. Kula 

Niedziela  12.12.10  g. 9.30  – J. Epstain  &  J. Lesiak    *  g. 11.00 –  St. Skotna & A. Rożkowiec 

Niedziela  19.11.10  g. 9.30  – R. Biedka  &  A. Pelpliński  *  g. 11.00 –  T. Hough & W. Świercz 

 
 

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

 
* POLSKIE DAY CENTRE i Senior Cafe zapraszają wszystkich Parafian w niedzielę 21-ego listopada do 

kawiarni z domowymi wypiekami, na kiermasz ciast, na loterię fantową  oraz do odwiedzenia stoiska brick-a-brack, czyli 

„mydło-powidło”. Wszystkie te atrakcje po porannej Mszy Świętej i po Sumie na dużej Sali naszego Ośrodka. 

Zapraszamy! 

* 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. 

* POLSKI KLUB SOBOTNI W RIPON DLA DZIECI W WIEKU 8-12 LAT.  Pierwsze spotkanie 

prowizorycznie 4.12.2010 - uroczyste otwarcie z Świetym  Mikolajem! Wszystkich informacji udziela WOJTEK 

DALKOWSKI Numer kontaktowy:  01765690238 albo 0788 9315739 po 18.00.  e-mail: list@post.pl 

* SPOTKANIE MAM I MALUCHOW w Harrogate (Bilton Sure Start Centre) co wtorek od 9.00 do 11.00 

rano.  Wszystkich informacji udziela Maja Monks - numer kontaktowy:  07920 529217 

  

* ZEBRANIE ZJEDNOCZENIA POLSKIEGO W LEEDS Prezes Zjednoczenia Polskiego w Leeds zaprasza 

przedstawicieli wszystkich organizacji zrzeszonych w Zjednoczeniu na zebranie, w sobotę 20-ego listopada o godz. 19:30. 

Celem zebrania jest podsumowanie działalności rocznej oraz ustalenie kalendarza wydarzeń na rok 2011. Zapraszam.  



 

* KALENDARZYKI SPK, w kolorach granatowym i czerwonym, już do nabycia u członków Zarządu Koła SPK 

w Leeds. Cena Kalendarzyka £2.50.  

Kalendarzyk SPK jest doskonałym podręcznym kompendium wszelkich wiadomości przydatnych Polakowi w 

Wielkiej Brytanii. Oprócz rzecz jasna kalendarza znajdziemy w tej niewielkiej książeczce  daty świąt i uroczystości, 

imieniny, adresy  instytucji polonijnych w Anglii i na całym świecie, tabele konwersji miar itd. Warto go nabyć. 
 

* SKARBNIK ZJEDNOCZENIA POLSKIEGO W LEEDS przypomina Organizacjom o konieczności 

uiszczenia składek na rok 2011. 

* ZABAWA ANDRZEJKOWA – KLUB PIŁKARSKI KKS „ŻUBRY” SERDECZNIE ZAPRASZA na 

zabawę Andrzejkową, która odbędzie się W SOBOTĘ 27. LISTOPADA 2010 ROKU OD OGDZ. 19:00. Gra wspaniała 

orkiestra „WITBAND” – „PROSTO Z POLSKI”. Bogata loteria, tradycyjne andrzejkowe obrzędy, gorący posiłek – oraz 

gwarantowana szampańska zabawa. Wszystko w cenie tylko £ 15-00. 
 

* SZKOŁA TAŃCA JAZZOWEGO I NIE TYLKO - Żaneta Majcher Instruktor w zakresie tańca jazz, lirycal 

jazz i modern zaprasza na lekcje tańca. Pierwsze bezpłatne zajęcia taneczne dla dzieci i młodzieży odbędą się 20 
listopada (w sobotę) o godz 1:15 na dużej sali naszego Ośrodka. Żaneta szkoliła się pod okiem najwybitniejszych 

choreografów takich jak: Slam (USA), Derek Mitchell(USA), Viet Dang (Wietnam), Luciano di Natale(Włochy), 

Jonathan Huor (Szwajcaria), Genevieve Dorion-Coupal(Kanada), Brice Mousset (Francja). Wielokrotnie występowała na 

różnego rodzaju festiwalach oraz pokazach tańca, co zaowocowało tytułami: Wicemistrzyni Polski w kategorii show-

dance solo dorośli, Mistrzyni Europy oraz Wicemistrzyni Świata w kategorii show-dance grup tanecznych. Możemy ją 
zobaczyć również w teledyskach zespołów Pin w utworze "Niekochanie” oraz Pinnaweli w utworze "You Can Dance". 

Uczestniczka "You Can Dance - po prostu tańcz", oraz Tancerka pierwszej 10-tki tego programu . Absolwentka 

Nowojorskiej szkoły tańca Broadway Dance Center, jednej z najlepszych szkół na świecie oraz obecna studentka 

Northern School of Contemporary. Zapraszamy! 

 

* KURS NA OCHRONIARZA W NASZYM OŚRODKU - W niedziele 21 listopada od godz. 11:30 w bibliotece przy Sali 

głównej POK możliwość spotkania w sprawie kursów na ochroniarzy, prowadzonych przez Elite Groups/ Back2Back Security. Kursy 

będą odbywać się co miesiąc, a opłata za kurs wynosi £200.00. Po zakończeniu kursu możliwość otrzymania zatrudnienia. Informacje 

otrzymać można także u Claire pod nr tel. 07973205853 Zapraszamy. 

 

S E R D E C Z N E     + PODZIĘKOWANIA +   B Ó G    Z A P Ł A Ć 
 
* OFIARODAWCOM - którzy w niedzielę 7.11.br. złożyli na potrzeby parafii dary: w Kopertkach £ 162-50p.; ofiary Gift 
AID – £ 241-00p.; na tacę – £ 341-54p.; Biuletyn – £ 35-25p. 

 
* ZJEDNOCZENIE POLSKIE W LEEDS bardzo serdecznie dziękuje wszystkim Organizacjom i osobom prywatnym za 

udział i pomoc w organizacji Święta Niepodległości w naszej Parafii. Dziękujemy Ks. Proboszczowi za inspirujące kazanie, Chórowi 

„Harfa” pod batutą Andrzeja Żółtowskiego za uświetnienie Mszy Świętej  swym pięknym śpiewem, Prezesowi RBL Stanisławowi 

Guścinowi i Prezesowi Związku Junackich Szkół Mechanicznych – Henrykowi Bedfordowi za wprowadzenie sztandarów Organizacji 

 tak do Kościoła na uroczysta Mszę Św. jak i na salę POK na Akademię. Dziękujemy Prezesowi SPK, Koła 413 w Leeds 

Zbigniewowi Matykiewiczowi za wzruszające odczytanie Apelu Poległych i raz jeszcze chórowi Harfa za współudział. Szkole 

Polskiej i Scholi  Pierwszy Dzień Tygodnia za przygotowanie Programu Akademii. Dzieci nasze są wspaniałe i zdolne i oglądanie ich 

na scenie jest prawdziwa przyjemnością. Nie zapominamy też w naszych podziękowaniach o nauczycielach i rodzicach, którzy 

poświęci swój czas i zdolności by święto nasze wypadło tak pięknie! Dziękujemy tez Prezesowi Parafii Zygmuntowi Green za oprawę 
medialną obchodów. Bardzo bardzo serdecznie dziękujemy Państwu kochani Parafianie za tak fantastyczny odzew na naszą prośbę o 

wsparcie kawiarenki, z której dochód przeznaczyliśmy na Poppy Appeal. Dziękujemy tak gościom kawiarenki jak i tym którzy ją 
prowadzili i którzy ofiarowali ciasta( m.in. panie J. Grochocińska, A. Frost, A. Truszkowska, K. Stachurska, O. Cichocka) . Po 

stokroć Bóg zapłać. Dziękujemy też fotografom za oprawę medialną. Zdjęcia podziwiać możemy przy wejściu, w holu Ośrodka. 

Wszystkim wymienionym i nie wymienionym (na ich wyraźna prośbę lub  przez zapomnienie, za co przepraszam) raz jeszcze 

DZIĘKUJEMY. 

 

Majac  na względzie bezpieczeństwo Rodaków jak tez wspierając cenne inicjatywy i rozwój polskich firm polecamy 

NAUKĘ JAZDY Z POLSKIM INSTRUKTOREM! – JAZDA POLSKA. 

Fachowy instruktor z wszelkimi uprawnieniami i niespotykaną wprost cierpliwością. Blizsze informacje  - Grzegorz 

Karnicki  pod nr tel. 07518 658 815 lub  pod adresem info@jazdapolska.co.uk 

 

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. 


