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84. Światowy Dzień Misyjny obchodzony będzie pod hasłem

Budowanie wspólnoty kościelnej ma
kluczowe znaczenie dla misji
W tegorocznym orędziu na Światowy Dzień Misyjny Papież zwraca
uwagę, że dziś, „w społeczeństwie wieloetnicznym, w którym szerzą się coraz
bardziej niepokojące formy samotności i obojętności, chrześcijanie muszą zdobyć
umiejętność dawania znaków nadziei i stawania się braćmi wszystkich, kultywując
wielkie ideały zmieniające historię, a także – bez fałszywych iluzji bądź
nieuzasadnionych lęków — winni starać się uczynić z naszej planety dom
wszystkich narodów”. Pisząc o misyjnym zadaniu, które otrzymali wszyscy
ochrzczeni, Benedykt XVI podkreśla, że nie można go zrealizować w sposób
wiarygodny bez głębokiego nawrócenia osobistego, wspólnotowego i pastoralnego.
Kościół staje się „komunią” w Eucharystii – pisze dalej papież: „Nie
możemy (...) zatrzymać dla siebie miłości, którą celebrujemy w tym sakramencie.
Domaga się ona ze swej natury, by była przekazana wszystkim”. Pobudzając do
odpowiedzialności za głoszenie Ewangelii, Papież zachęca do współpracy między
Kościołami, która jest „szczególnym świadectwem jedności, braterstwa i
solidarności, nadającym wiarygodność zwiastunom Miłości, która zbawia”.
W Polsce Niedziela Misyjna rozpoczyna Tydzień Misyjny, obchodzony pod hasłem
„Misje – świadectwo miłości i komunii”. Kolejno, dzień po dniu, modlimy się, aby poszczególne wspólnoty wiernych – od parafii
poprzez rodzinę, szkołę, wspólnoty apostolskie i Papieskie Dzieła Misyjne – w zjednoczeniu z Chrystusem realizowały wezwanie, że
misje muszą być owocem świadectwa Miłości, którą jest sam Bóg, a drogą tego świadectwa jest komunia. Szczególnym darem dla
misji jest modlitwa, zwłaszcza różańcowa. Warto przypomnieć, że Żywy Różaniec narodził się we Francji w 1826 r. właśnie jako
forma wsparcia dla wszystkich misjonarzy.
W Niedzielę Misyjną w kościołach przeprowadzana jest zbiórka. Pieniądze uzyskane w ten sposób w całości przekazywane
są na cele misji uniwersalnej. Za pośrednictwem Papieskich Dzieł Misyjnych trafiają do ponad 1000 diecezji na terenach misyjnych,
które pozostają pod opieką papieża. „Ten wyraz miłości i jedności, przekazany za cennym pośrednictwem Papieskich Dzieł
Misyjnych, którym jestem bardzo wdzięczny, umożliwi formację kapłanów, kleryków oraz katechistów na najbardziej odległych
terenach misyjnych i doda odwagi młodym wspólnotom” – zaznacza Benedykt XVI

Niedziela Misyjna zachęca wszystkich do zaangażowania w ewangelizację, a możliwość wsparcia 24
października działalności misyjnej nie jest jedną z wielu zbiórek na misje. - Jest to zbiórka papieska, czyli
dla misji, które pozostają pod opieką papieża, a jest to ponad 1000 diecezji na terenach misyjnych –
wyjaśnia ks. Michalski z Papieskich Dzieł Misyjnych.
Przez ostatnie 10 lat Kościół w Polsce przekazał na rzecz młodych Kościołów ponad 30,5 mln zł. Taca z Niedzieli Misyjnej
w 2009 r. wyniosła ponad 3 mln. Najwięcej pieniędzy przekazali wierni z diecezji: tarnowskiej (ok. 367 tys.), warszawsko-praskiej
(182,5 tys.) i poznańskiej (180 tys.).
Światowy Dzień Misyjny został wprowadzony przez Papieża Piusa XI na prośbę Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary w
roku 1926. Z tym dniem są związane orędzia, jakie począwszy od Pawła VI aż do dziś papieże kierują do całego Kościoła. Papieskie
Dzieła Misyjne (PDM) mają za zadanie ożywianie ducha misyjnego. Pojawiły się one w XIX i na początku XX wieku w Europie.
Przez Piusa XI zostały wzięte w 1922 r. pod opiekę papieży i stąd nazywają się „papieskie”. Są to 4 dzieła: Papieskie Dzieło
Rozkrzewiania Wiary, Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła, Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci i Papieska Unia Misyjna, stanowiące
jedną instytucję kościelną. W Polsce PDM zaczęły się rozwijać po odzyskaniu niepodległości w 1918 r. W czasach komunistycznych
PRL-u ich działalność była zakazana. Oficjalnie mogły odradzać się dopiero 1989 r.
Obecnie w 94 krajach misyjnych pracuje 2140 misjonarzy z Polski. Ponad połowę z nich to księża i bracia zakonni, którzy
służą głównie w Afryce i Ameryce Łacińskiej. Drugą grupę pod względem liczebnym stanowią siostry zakonne pracujące przeważnie
na Czarnym Lądzie. Do Afryki wyjeżdżają też najczęściej polscy misjonarze świeccy, których na całym świecie jest obecnie 42
Wśród misjonarzy zakonnych i fideidonistów 70% stanowią mężczyźni, a spośród misjonarzy świeckich 77% to kobiety.

PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH I NABOŻEŃSTW
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
PONIEDZIAŁEK, 18 PAŹDZIERNIKA 2010; Święto św. Łukasza, Ewangelisty;
9:00 – Za śp. + Czesławę Dogocką i Jej męża + Józefa – dar int. p. Stanisławy Pióro
9:30 – NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE
WTOREK, 19 PAŹDZIERNIKA 2010; Dzień powszedni;
10:00 – Za śp. ciocię + Ninę i wujka + Mariana Kurdziel – dar intencji od siostrzeńca pana
Waldemara Jagielskiego
10:30 – NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE
ŚRODA, 20 PAŹDZIERNIKA 2010; Wspomnienie św. Jana Kantego;
10:30 – NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE
11:00 – Do Bożej Opatrzności z prośbą Błogosławieństwo Boże i łaskę zdrowia dla córki
Ireny w dniu imienin, oraz jej męża Gawin’a –dar intencji od mamy Alicji
CZWARTEK, 21 PAŹDZIERNIKA 2010; Wspomnienie bł. Jakuba Strzemię, bpa;
10:00 – Za śp. żonę + Halinę Bieganowską w 8. rocznice śmierci, oraz rodziców + Stefana
i + Zinaidę Bieganowskich, oraz rodziców żony + Franciszka i + Anielę Gnych – dar
intencji od męża Leonarda Bieganowskiego
18:30 – NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE
19:00 – Za śp. mamę + Antoninę Stanisławską – dar intencji od syna Tadeusza
PIĄTEK, 22 PAŹDZIERNIKA 2010; Dzień powszedni;
10:00 – Za śp. + Karolinę i + Romana Dąbrowskich i siostrę + Genię – intencja od rodziny
18:30 – NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE
19:00 – Za śp. mamę + Jadwigę Klakus z okazji urodzin i ojca + Antoniego – int. córki Gabrieli
SOBOTA, 23 PAŹDZIERNIKA 2010; Dzień powszedni;
8.30 – Za śp. męża + Czesława Sawościanik i + Konstantego Druś – int. od żony z rodziną
16:00 – CHRZEST – Oskar SERAFIN
16:00 – CHRZEST – Alan KWIECIEŃ
XXX TYDZIEŃ ZWYKŁY
18:00 – NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE
18.30 – Do Dzieciątka Jezus z prośbą o Błogosławieństwo Boże, zdrowie i potrzebne łaski dla
ROCZNIAKA – ALICJI STACHURSKIEJ, oraz dla Jej rodziców Katarzyny i Norberta,
rodziców chrzestnych i całej rodziny
NIEDZIELA, 24 PAŹDZIERNIKA 2010; 30 ZWYKŁA;
9:30 – Za śp. rodziców + Zofię i + Tadeusza Epstein – dar intencji od syna z rodziną
10:30 – NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE
11.00 – Do Bożej Opatrzności z prośba o Błogosławieństwo Boże i zdrowie dla Członków Chóru
„Harfa” i Ich rodzin, oraz za zmarłych ++ Chórzystów – intencja właska chóru „Harfa”
11:00 – BŁOGOSŁAWIEŃSTWO ROCZNIAKA – Natalia Oliwia SICZEK
12:00 – CHRZEST – Lena KRAJEWSKA
19.00 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla
Małżonków Anny i Piotra Bzdyra i Ich syna Antoniego w 3. rocznicę ślubu

OGŁOSZENIA

DUSZPASTERSKIE

*
KOLEKTA NA PAPIESKIE DZIEŁO MISYJNE – zostanie zebrana w przyszłą niedzielę jako druga taca u
drzwi kościoła. Polecamy ją szczególnej ofiarności wiernych.
*
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.
*
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 28. LISTOPADA O GODZ. 18:30.
Konferencja 1. – MAŁŻEŃSTWO JEST SAKRAMENTEM
*
LEKTORZY: - przypominamy, że w niedzielę obowiązuje cykl czytań „C”; a w tygodniu „rok II”.
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
Niedziela 21.11.10 g. 9.30 – rodzina pp. Epstain
* g. 11.00 – M. Ions & T. Kurdziel
*
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.
*
„WSPÓLNIE BUDUJEMY POMNIK PAPIEŻA” – jednodniówka - (dotarła niestety z Polski spóźniona w
poniedziałek po Dniu Papieskim) - przygotowana na Dzień Papieski przez Fundację Nowego Tysiąclecia jest do pobrania
z tyłu kościoła

K O M U N I K A T Y
*

DAY CENTRE - zaprasza każdej środy Seniorów Parafii na obiad.

*
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!
*
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.
*
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.
*
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 Św.
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*
OFIARODAWCOM - którzy w niedzielę 10.10.br. złożyli na potrzeby parafii dary: w Kopertkach £ 156-54p.;
ofiary Gift AID – £ 229-05p.; na tacę – £ 343-14p.; Biuletyn – £ 40-87p.
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.

