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90 lat   

Cudu nad Wisłą 
 

 

15 sierpnia 1920 roku Wojsko Polskie ruszyło do uderzenia na Armię Czerwoną, już 
wtedy najpotężniejszą, najliczniejszą i najbardziej nieludzką armię świata. Jej dywizje 
pewne były już pokonania Polaków, zdobycia Warszawy oraz dalszego marszu na 
Berlin, Paryż i inne stolice Europy, według strategicznych planów podboju i dyrektyw 
rządu Rosji Sowieckiej. 
 
Bitwa Warszawska 1920 roku, zwana też Cudem nad Wisłą, ocaliła nie tylko niedawno 
odzyskaną polską niepodległość. Była to jedna z trzech najważniejszych bitew XX wieku 

w dziejach świata, a zarazem jedna z decydującej w całej historii ludzkości. Wojsko Polskie na czele ze zwycięskim 
wodzem marszałkiem Józefem Piłsudskim zatrzymało i zwyciężyło milionową nawałę Armii Czerwonej i uratowało nie tylko 
Polskę, ale całą Europę przed niewolą oraz wprowadzeniem zbrodniczego sowieckiego totalitaryzmu i systemu 
komunistycznego na bagnetach żołnierzy z czerwoną gwiazdą. Było to nawiązanie do najwspanialszych tradycji 
Rzeczypospolitej, kiedy to w krajach Zachodu powszechnie nazywano Polskę "przedmurzem chrześcijaństwa" albo 
"przedmurzem Europy", co było wówczas równoznaczne. 
 W sierpniowych dniach 1920 r. na stolicę zwrócone są oczy wszystkich: jeśli Warszawa zostanie zajęta przez hordy 
wschodnich barbarzyńców, będzie to koniec niepodległego państwa. "Po trupie Polski" płomień światowej rewolucji ogarnie 
całą Europę, niszcząc jej chrześcijański fundament i zasady życia społecznego. Dlatego tak dramatycznie zabrzmiało 
pytanie postawione przed Bitwą Warszawską przez Naczelnego Wodza Józefa Piłsudskiego: "Co wybieramy, niewolę czy 
zwycięstwo?". Odpowiedź mogła być tylko jedna: "Zwycięstwo do ostatniej kropli krwi". 
 I zwycięstwo przyszło. Uproszone przez gorącą modlitwę zanoszoną wspólnie przez władze i społeczeństwo. 
Okupione wielkim wysiłkiem i poświęceniem całego Narodu. Do szeregów obrońców Ojczyzny pospieszyły nawet dzieci - 
jak 11-letni harcerz Tadeusz Jeziorkowski z Płocka, odznaczony za męstwo Krzyżem Walecznych. Symboliczną ofiarą, 
która rozpaliła nadzieję na zwycięstwo, była śmierć ks. Ignacego Skorupki pod Ossowem 14 sierpnia. Na następny dzień 
bolszewicy zaplanowali zdobycie Warszawy i przejęcie władzy przez komitet rewolucyjny... Ale nie zajęli już ani piędzi 
polskiej ziemi.  
 15 sierpnia 1920 roku, w uroczystość Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny, żołnierze polscy przełamują front 
pod Radzyminem i przechodzą do ataku. Na północy, pod 
Nasielskiem, armia gen. Władysława Sikorskiego gromi 
nieprzyjaciela. 16 sierpnia rusza uderzenie znad Wieprza. 
"Niezwyciężona" Armia Czerwona ucieka w panice. 
 Wygrana wojna z bolszewikami była pierwszym tak 
wielkim zwycięstwem oręża polskiego od czasu bitwy pod 
Wiedniem. Tryumf ten odnieśliśmy samodzielnie. Bez 
pomocy obojętnej Europy, sympatyzującej z ideologią 
komunistyczną, a nawet - jak Niemcy - otwarcie 
współdziałającej z bolszewikami przeciwko Polsce. Tym 
większa jest nasza duma z Cudu nad Wisłą i wdzięczność 
obrońcom Ojczyzny.  
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PORZĄDEK   MSZY   ŚWIĘTYCH   I   NABOŻEŃSTW 
 
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 – 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 

PONIEDZIAŁEK, 16 SIERPIEŃ 2010; Dzień powszedni; 

10:00 – Za śp. mamę Marię Tybińską z okazji urodzin – intencja syna Ryszarda Tybińskiego 

WTOREK, 17 SIERPIEŃ 2010; Wspomnienie św. Jacka;  

10:00 – Za śp. Stanisława Szymańskiego – intencja Państwa Filarowskich 

ŚRODA, 18 SIERPIEŃ 2010; Dzień powszedni; 

11:00 – Do Miłosierdzia Bożego dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o Boże Błogosławieństwo  i zdrowie 

dla Janiny z okazji urodzin – intencja własna 

CZWARTEK, 19 SIERPIEŃ 2010; Dzień powszedni; 

10:00 – Za śp. Tomasza Pióro, Mariana i Antoniego Nykiel oraz Kazimierza Zielińskiego – intencja pani 

Stanisławy Pióro 

PIĄTEK, 20 SIERPIEŃ 2010; Wspomnienie św. Bernarda; 

10:00 – Za dusze w czyśćcu cierpiące – intencja pana Leonarda Bieganowskiego 

SOBOTA, 21 SIERPIEŃ 2010; Wspomnienie św. Piusa X; 

9:00 – Do Bożej Opatrzności dziękczynna z prośbą o dalsze Błogosławieństwo Boże dla Julii z okazji Roczku 

oraz o zdrowie dla Dziadków z obojga stron – intencja od rodziców Arka i Anity 

12:00 Chrzest – Justin Andrew GULA 

XXI TYDZIEŃ ZWYKŁY 

18.30 – Do Bożej Opatrzności dziękczynna z prośbą o dalsze Błogosławieństwo Boże dla Rodzin: Rataj i 

Jabłońskich 

NIEDZIELA, 22 SIERPIEŃ 2010; 21 ZWYKŁA; 

  9:30 – Za śp. męża Józefa i syna Andrzeja Monist, Betty i Franka Gordon oraz Rodziców Monist i Lis i 

zmarłych z Rodziny – intencja od Rodziny 

11.00 – Za poległych 26 spadochroniarzy I Samodzielnej Brygady Spadochronowej i 8 amerykańskich Lotników 

załogi samolotu, który rozbił się na ćwiczeniach przed akcją wrześniową 8 lipca 1941 r. nad Tenwill 

koło Stanford – intencja byłych członków Koła Spadochroniarzy w Leeds  

WAKEFIELD     16:30 – Za śp. Antonii Chmiel w 30 dzień po śmierci – intencja córki Krystyny z Rodziną 
19.00 – Do Bożej Opatrzności o Błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla córki Magdy na czas jej wakacji 

oraz o Bożą opiekę dla jej Mamy – intencja taty Adama 

 

 

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: 
• wtorek, 17 sierpnia – św. Jacka Odrowąż – jeden z pierwszych polskich dominikanów, zwany „Apostołem 

Północy”; 

• piątek, 20 sierpnia – św. Bernarda  – założyciela opactwa w Clairvaux; 

• sobota, 21 sierpnia – św. Piusa X – papieża.  

 

W odpowiedzi na apel PMK w niedzielę 22 sierpnia br. po Mszach Świętych odbędzie się zbiórka na rzecz Ofiar 
Powodzi na Dolnym Śląsku.  

 



 
* 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 

Niedziela  29.08.10  g. 9.30  – J. Epstain  &  J. Lesiak  *  g. 11.00 –  St. Skotna & A. Rożkowiec 

 

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 w zaprasza Koleżanki, Kolegów i Sympatyków Koła na 

wspólny Obiad Koleżeński z okazji Święta Żołnierza, który odbędzie się dziś 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. 

 

* Pani Roma Pizoń, prezes Koła Weteranów w Bradford, ma zamiar urządzić wspólną wycieczkę z Polakami z 

Leeds do National Memorial Arboretum w Alrewas, Staffordshire. Wycieczka planowana jest na sobotę 11 września br. 

Wyjazd wcześnie rano z Bradford. Jeśli będą zgłoszenia z Leeds, to autobus przyjedzie do Leeds, by zabrać zgłoszonych 

wycieczkowiczów.  

Cena przejazdu: £ 13,00 od osoby. 

 

 

 

 

 



 W czwartek 23 września br. odbędą się wielkie uroczystości przy pomniku poległych w katastrofie samolotu 

polskich lotników. Obecnych będzie wielu lokalnych prominentów, łącznie z Polskim Konsulem. Pomnik został 

wybudowany przez lokalne Społeczeństwo Angielskie ze Skipton i okolicy. Inicjatorami tego przedsięwzięcia byli panowie: 

Jim Hartley i Peter Whitaker. Pomnik zbudowano przy kanale Leeds – Liverpool w miejscowości Bradley, blisko drogi nr A 

629 między Skipton a Keighley. Jim Hartley w czasie katastrofy miał 10 lat i nigdy tego nie zapomniał. Po służbie w Royal 

Air Force podjął się tego chwalebnego dzieła, przy pomocy Petera Hartley’a i Społeczeństwa Angielskiego. Pani Roma 
Pizoń pragnie na tę uroczystość zamówić autobus dla chętnych na ten wyjazd z Bradford i Leeds.  

Cena przejazdu: £ 5,00 od osoby. 
 Ponieważ autobusy muszą być zamówione jak najwcześniej, prosimy o zgłaszanie chęci wyjazdu wraz z zapłatą za 

autokary do członków Zarzadu Koła SPK w Leeds:  

Z. Matykiewicza, K. Niczyperowicza, J. Krzyszczyka i S. Guścina.  
 

 

S E R D E C Z N E     + PODZIĘKOWANIA +   B Ó G    Z A P Ł A Ć 
 
*  OFIARODAWCOM - którzy w niedzielę 8.08.br. złożyli na potrzeby parafii dary:  

 w Kopertkach £ 148-46p.; ofiary Gift AID – £ 1698-62p.; na tacę – £ 279-64p.;  
 Biuletyn – £ 31-94p; Ofiara na Kwiaty - £ 10-00p – p. Marek Milejski.  
 

 

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 

FRAGMENT Z EWANGELII DNIA 

 
Łk 1,39-56 

 
W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry,  

do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza  
i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi,  

poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę.  
Wydała ona okrzyk i powiedziała: 

„Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona.  
A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie?  

Oto, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach,  
poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie.  

Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana”. 
 

Oto słowo Pańskie. 

 

 


