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SERCE PRZEMAWIA DO SERCA
Takie hasło pielgrzymi z dewizy życiowej kard. Newmana
wybrał papież Benedykt XVI. O oparcie się coraz
agresywniejszym formom sekularyzmu zaapelował do
Brytyjczyków Ojciec Święty podczas pierwszego dnia wizyty w
Wielkiej Brytanii. Swój apel Benedykt XVI wygłosił w czasie
spotkania z królową Elżbietą II w Pałacu Holyroodhouse w
Edynburgu.
Trzeba podkreślić, że mimo trwającej ponad pół roku antypapieskiej
kampanii medialnej mającej zniechęcić mieszkańców Wysp do
wzięcia udziału w spotkaniach z Ojcem Świętym, Głowę Kościoła
Katolickiego witały na szkockich ulicach dziesiątki tysięcy
wiernych.
Przebieg pierwszego dnia papieskiej pielgrzymki Ojca Świętego to
zupełna odwrotność tego, co od jakiegoś czasu kreśliły brytyjskie
media. Widać wyraźnie, że większość stała po stronie wpływowych
kontestatorów Papieża i Kościoła katolickiego. Wbrew negatywnej
kampanii już na samym początku wizyty Ojciec Święty przypominał
Brytyjczykom ich duchowe dziedzictwo. W czasie pierwszego przemówienia mocno zwracał uwagę na chrześcijańskie korzenie Wielkiej Brytanii. Nauka chrześcijańska przez ponad tysiąc lat była nieodłącznym elementem języka, myśli i kultury mieszkańców Wysp Brytyjskich - powiedział
Benedykt XVI. Jak podkreślił, zwrócił uwagę na te chrześcijańskie korzenie ze względu na coraz bardziej rozpowszechniające się i groźne nowe
formy sekularyzmu, które nazwał ateistycznym ekstremizmem. Nigdy nie możemy zapominać, w jaki sposób wykluczanie Boga, religii, cnót
miłosierdzia i bezinteresownej służby z życia publicznego doprowadziło do ułomnej wizji człowieka i społeczeństwa, a tym samym okrojonej wizji
osoby ludzkiej i jej przeznaczenia - podkreślał Ojciec Święty. W tym kontekście przypomniał o zbrodniczych systemach ubiegłego wieku i zwrócił
uwagę na rolę Wielkiej Brytanii w ich pokonaniu.
Obecna pielgrzymka Benedykta XVI jest drugą wizytą Głowy Kościoła Katolickiego w Wielkiej Brytanii. Poprzednio w tym kraju gościł na
zaproszenie Episkopatu Ojciec Święty Jan Paweł II w roku 1982. Tym razem Benedykt XVI przybył na zaproszenie rządu Zjednoczonego Królestwa
wystosowane jeszcze przez poprzedniego premiera Gordona Browna, a także na zaproszenie królowej Elżbiety II. Witając oficjalnie Benedykta XVI,
królowa przypomniała wczoraj w Edynburgu wcześniejszą papieską wizytę i zmiany, które zaszły w świecie od tego czasu. Wskazała na wkład,
który Stolica Apostolska wnosi w międzynarodową politykę. Przywołała nieustanne starania Watykanu na rzecz umocnienia pokoju na świecie,
pomoc najbiedniejszym, w tym walkę z zadłużeniem krajów rozwijających się. Będąca tytularnym zwierzchnikiem państwowego Kościoła
anglikańskiego królowa podobnie jak Papież zwróciła uwagę na chrześcijańskie dziedzictwo Wielkiej Brytanii i potrzebę prac nad wzajemnym
zrozumieniem katolików i anglikanów. W tym kontekście przypomniała postać ks. kard. Johna Henry'ego Newmana (1801-1890), którego
beatyfikacja odbędzie się w najbliższą niedzielę i stanowić będzie główny punkt programu obecnej pielgrzymki.
Samo przywitanie Ojca Świętego relacjonowane przez brytyjskie media odbywało się w atmosferze kontrowersji, które są w nich sztucznie
wywoływane od dłuższego czasu. Te medialne ataki nie poruszyły jednak wiernych, którzy tłumnie zjawili się na przywitaniu Benedykta XVI. Zarówno prasa, radio, jak i telewizja bardzo mocno atakowały i krytykowały osobę Papieża. To jednak nie zniechęciło ponad sześciu milionów
katolików, którzy mieszkają w Wielkiej Brytanii. Oni czekali na Ojca Świętego. Tłumnie wylegali na ulicę, aby zobaczyć jego przejazd czy
uczestniczyć w nabożeństwie. Do miasta przyjechało ich tysiąc z całej Szkocji. Wieczorem w programie papieskiej wizyty była uroczysta Msza św.
w Bellahouston Park w Glasgow. W homilii Ojciec Święty zwrócił uwagę na niebezpieczeństwa, jakie niesie bezrefleksyjna sekularyzacja kraju.
Podkreślił, że szczególnie groźna jest panująca obecnie "dyktatura relatywizmu", która - jak zauważył - grozi przesłonięciem niezmiennej prawdy o
naturze człowieka, jego przeznaczeniu i ostatecznym dobru. W kontekście tych zagrożeń Benedykt XVI wskazał, iż konieczna jest nowa
"ewangelizacja kultury". Papież także po raz kolejny podkreślił wagę religii w społeczeństwie obywatelskim, a zwłaszcza w wychowaniu młodzieży
i oświacie. - Szukajcie wolności w Chrystusie kochającym każdego człowieka takim, jaki jest, nie zaś w płytkiej egzystencji, którą proponuje
współczesne społeczeństwo, a która sprowadza się do zniewolenia przez nałogi i błyskotki - powiedział Ojciec Święty, zwracając się do szkockiej
młodzieży. Przed Mszą św. przez dłuższy czas pozdrawiał wiernych, przejeżdżając między sektorami. Brytyjskie media jednak i w tym wypadku
postarały się, aby wyjątkowy entuzjazm wiernych i głębokie słowa Papieża nie dotarły do zbyt wielu osób. Żadna z czołowych brytyjskich stacji
telewizyjnych nie transmitowała na żywo Eucharystii w Glasgow. Nie wspomniano także, że liczba wiernych, którzy stawili się na spotkanie z
Benedyktem XVI, przerosła wszelkie oczekiwania. Niechętne Papieżowi media zapowiadały, iż przewidziany na 65 tys. osób plac będzie świecił
pustkami. Było jednak zupełnie odwrotnie. Według wstępnych szacunków, w Glasgow mogło pojawić się nawet 100 tys. wiernych.
Po wizycie w Szkocji Ojciec Święty udał się bezpośrednio do Londynu, gdzie spędzi większą część swej pielgrzymki. Jeśli wierzyć
wyspiarskim mediom, tam rzekomo nie czeka go już tak ciepłe przyjęcie, jakie zgotowała mu katolicka Szkocja. Prasa nadal próbuje
zniechęcić pielgrzymów do uczestnictwa w nabożeństwach z Ojcem Świętym. Wizytę tę dyskredytuje się, próbując sprowadzić ją do rangi
zwyczajnego wydarzenia. Na zaledwie jeden dzień przed przybyciem Papieża do Anglii niemal żaden z czołowych tytułów nie wspominał o
tym wydarzeniu. Jedynie "The Daily Telegraph" na pierwszej stronie umieścił zdjęcie Benedykta XVI.

PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH I NABOŻEŃSTW
NIEDZIELA, 19 WRZEŚNIA 2010; 25 ZWYKŁA;
9:30 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże, zdrowie i potrzebne łaski dla córki Lidii z
okazji urodzin – intencja rodziców
11:00 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże, zdrowie i potrzebne łaski dla dzieci i
wnuków – intencja od rodziców i dziadków pp. Marii i Józefa Filarowskich
HAROGATTE 14:00 – Dziękczynna do Bożej Opatrzności z prośbą o Boże Błogosławieństwo dla rodziny pp. Sylwii i
Dariusza Ćwiklińskich w 10. rocznicę ślubu i Ich dzieci Darii, Macieja i Łucji
HAROGATTE 14:00 – CHRZEST – Daniel CZEKALSKI
WAKEFIELD 16:30 – Za śp. żonę i mamę + Zofię Mirga – intencja od męża Franciszka i syna
19:00 – Za śp. córkę Adelę Pieyko w 28. rocznicę śmierci – intencji od mamy Magdaleny
PONIEDZIAŁEK, 20 WRZEŚNIA 2010; Wspomnienie św. męczenników Andrzeja Kim i Tow.
10.00 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże i zdrowie dla żony Oli Grudzień – intencja
od męża Antoniego z rodziną
WTOREK, 21 WRZEŚNIA 2010; ŚWIĘTO ŚW. MATEUSZA APOSTOŁA I EWANGELISTY;
10:00 – Za śp. Michała i + Sabinę Leszczyńskich oraz + Jana Płygawko - int. pp. Leszczyńskich
ŚRODA, 22 WRZEŚNIA 2010; Dzień powszedni;
11:00 – Za śp. ojca Kazimierza Szwedzińskiego w rocznicę śmierci – intencja od dzieci
CZWARTEK, 23 WRZEŚNIA 2010; Wspomnienie św. Ojca Pio z Pietrelciny;
10:00 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla wnuczki Brygidki z
okazji urodzin – intencja od babci
19:00 – Do św. Ojca Pio z prośbą o zdrowie dla żony i córki Marcina – intencja od przyjaciół
PIĄTEK, 24 WRZEŚNIA 2010; Dzień powszedni;
10:00 – Za śp. rodziców + Jana i + Franciszkę Hernik oraz siostrę + Katarzynę Metkal – dar intencji od
rodziny
19:00 – Za śp. babcię Mariannę w 41 rocznicę śmierci – int. od wnuczki Teresy z rodziną
SOBOTA, 25 WRZEŚNIA 2010; Wspomnienie bł. Władysława z Gielniowa;
8.30 – Do Ducha Świętego za wstawiennictwem św. Stanisława Kostki patrona dzieci i młodzieży z prośbą o
potrzebne łaski, zdrowie i Błogosławieństwo Boże dla syna Dominika z okazji 7. rocznicy urodzin, oraz
dla całej rodziny – intencja od rodziców Anety i Daniela oraz brata Gabriela
15:00 – CHRZEST – Dawid Grzegorz STOKŁOSA
15:00 – CHRZEST – Amelia Katarzyna DRATWICKA
XVI TYDZIEŃ ZWYKŁY
18.30 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże dla nowożeńców Juliette i Marcina – dar
intencji od mamy
NIEDZIELA, 26 WRZEŚNIA 2010; 26 ZWYKŁA;

SALBY
WAKEFIELD
WAKEFIELD

9:30 – Za śp. męża Stanisława Lesiak w rocznicę śmierci – intencja od żony z rodziną
11.00 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże, zdrowie i potrzebne łaski dla ROCZNIAKA
z okazji 1. rocznicy urodzin i Chrztu Aleksandra Jana Olchowik oraz dla jego rodziców Jolanty i Jana,
chrzestnych, dziadków i całej rodziny oraz CHRZEŚNIAKA:
11:00 – CHRZEST – Patryk GAWRYLIK
13:00 – Za Parafian
16:30 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże, zdrowie i potrzebne łaski dla
CHRZEŚNIAKA oraz dla jej rodziców, chrzestnych, dziadków i całej rodziny
16:30 – CHRZEST – Scarlett Sophia Botha
19.00 – Za śp. + Stanisława i + Syrenę Mirga, oraz + Juliana Milejskiego – int. od rodziny

OGŁOSZENIA

DUSZPASTERSKIE

Oto jak przedstawia się kalendarz liturgiczny rozpoczynającego się dziś tygodnia:
 w poniedziałek, 20 września – świętych Andrzeja Kim i towarzyszy, pierwszego kapłana koreańskiego i jego103
towarzyszy, którzy ponieśli śmierć męczeńską w XIX wieku;
 we wtorek, 21 września – świętego Mateusza, Apostoła i Ewangelisty;
 w czwartek, 23 września – świętego ojca Pio z Pietreciny, jednego z najbardziej znanych świętych XX wieku;
 w sobotę, 25 września – błogosławionego Władysława z Gielniowa, zakonnika bernardyńskiego, odznaczającego
się szczególnym nabożeństwem do Męki Pańskiej, autora pieśni religijnych.
*
ZMARŁ ŚP. SŁAWOMIR ROSÓŁ – 14 września br. w wieku 33 lat. Jego mamie Władysławie wyrażamy
nasze serdeczne współczucie, a zmarłego naszego brata polecamy modlitwą wiernych.
*

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

KATECHEZY ODBYWAJĄ SIĘ KAŻDEJ SOBOTY

- O GODZ. 10:00 – grupa pozaszkolna.
- O GODZ. 12:00 – grupa szkolna.

*
ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE ( II ) W sakramentalny związek małżeński pragną wstąpić zamieszkali w
Leeds: Michał Piotr KASTELIK, kawaler, i Grażyna Magdalena ŁYSIK, panna. Polecając ich modlitwie Parafian,
prosimy ewentualne przeszkody zgłaszać w Kancelarii Parafialnej.
*
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 w
miesiącu październiku.
*
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.
*
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 W SOBOTĘ 25 WRZEŚNIA O GODZ. 18:30.
*
LEKTORZY: - przypominamy, że w niedzielę obowiązuje cykl czytań „C”; a w tygodniu „rok II”.
Niedziela 19.09.10 g. 9.30 – rodzeństwo pp. Tosta
* g. 11.00 – K. Niczyperowicz & H. Stanisławska
Niedziela 26.09.10 g. 9.30 – A. Sztyrbicka & B. Malach
* g. 11.00 – rodzina pp. Kula
Niedziela 3.10.10 g. 9.30 – J. Epstain & J. Lesiak
* g. 11.00 – St. Skotna & A. Rożkowiec
Niedziela 10.10.10 g. 9.30 – R. Biedka & A. Pelpliński
* g. 11.00 – T. Hough & W. Świercz
Niedziela 17.10.10 g. 9.30 – rodzina pp. Epstain
* g. 11.00 – M. Ions & T. Kurdziel

K O M U N I K A T Y
*
DAY CENTRE - zaprasza każdej środy Seniorów Parafii na obiad.
*
BADANIA SOCJOLOGICZNE Leeds Metropolitan University prowadzi badania na temat sposobu spędzania
czasu wolnego przez ludzi, którzy niedawno przyjechali z Polski. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w badaniach
proszone są o kontakt z Prof. Jonathanem Long, Tel. 0113 8127565. Poszukiwani są przede wszystkim mężczyźni
pracujący fizycznie. Badania będą polegały na fotografowaniu tego jak spędza się czas wolny i przekazywaniu zdjęć
Prof. Long. Sprzęt zapewnia Uniwersytet.
*
IRWIN MITCHELL DLA NASZEJ POLONII ORGANIZUJE SPOTKANIE Polacy w Wielkiej Brytanii –
Zapraszamy – WSTĘP WOLNY
Serdecznie zapraszamy na spotkanie poświęcone potrzebom i oczekiwaniom naszej Polonii. Na spotkaniu poruszone będą
kwestie wsparcia samorządów oraz problemy prawa pracy i odszkodowań. Spotkanie poprzedzi poczęstunek a po nim
będzie czas na pytania i dyskusję.
Zapraszamy w czwartek 30 września 2010 roku o godzinie 17.30 w siedzibie Irwin Mitchell przy 2 Wellington Place,
Leeds, LS1 4BZ. Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego prosimy zgłaszać się do Oli Cichockiej na 0113 218 6457 lub
ola.cichocka@irwinmitchell.com. Zapraszamy!
Pozdrawiam serdecznie i w razie pytań czekam na telefon na 07799 137 069, - Ola Cichocka

*
SPOTKANIA POLAKÓW W HARROGATE – organizatorzy zawiadamiają, że spotkania Polaków po Mszach
Świętych w Harrogate proponują rozpocząć w niedziele 3-ego października, po popołudniowej Mszy Św. o godz.
16:30 - w St Robert's Centre.
"CZY MIESZKASZ W POLNOCNYM YORKSHIRE?
Straż Pożarna w Północnym Yorkshire przeprowadza darmowe przeciwpożarowe przeglądy kontrolne, aby uczulić
mieszkańców na potencjalne ryzyko pożaru w domach mieszkalnych. Podczas kontroli przeciwpożarowej sprawdzimy
juz zamontowane w Państwa domach czujniki dymu lub zamontujemy BEZPLATNE nowe alarmy. Formy zgłoszeniowe
można otrzymać od Harrogate Community Voluntary Services, Community House, East Parade, Harrogate 5RR Tel.
01423 504074"
*
WYJAZD DO BRADLEY – PANI ROMA PIZOŃ Z BRADFORD POWIADAMIA – że autobus z Bradford przyjedzie do
naszego Ośrodka w Leeds W CZWARTEK 23. WRZEŚNIA BR. O GODZ. 10:15 RANO, by zabrać osoby, które zamówiły
przejazd tym autobusem do Bradley koło Skipton, na uroczystości przy pomniku siedmiu polskich lotników, którzy zginęli
w katastrofie samolotu przy kanale Leeds‐Liverpool. Prosi także o uregulowanie należności za przejazd 5‐00 GBP.
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+

PODZIĘKOWANIA
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*
OFIARODAWCOM - którzy w niedzielę 12.09.br. złożyli na potrzeby parafii dary: w Kopertkach £ 162-99p.;
ofiary Gift AID – £ 207-50p.; na tacę – £ 342-12p.; Biuletyn – £ 36-71p.
*
OFIARODAWCOM NA KWIATY – NN - £ 20-00.
25 Niedziela Zwykła
SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚWIĘTEGO ŁUKASZA: (Łk 16,1-13)
Jezus powiedział do swoich uczniów: Pewien bogaty człowiek miał rządcę, którego oskarżono przed nim, że trwoni jego
majątek. Przywołał go do siebie i rzekł mu: Cóż to słyszę o tobie? Zdaj sprawę z twego zarządu, bo już nie będziesz mógł
być rządcą. Na to rządca rzekł sam do siebie: Co ja pocznę, skoro mój pan pozbawia mię zarządu? Kopać nie mogę,
żebrać się wstydzę. Wiem, co uczynię, żeby mię ludzie przyjęli do swoich domów, gdy będę usunięty z zarządu.
Przywołał więc do siebie każdego z dłużników swego pana i zapytał pierwszego: Ile jesteś winien mojemu panu?
Ten odpowiedział: Sto beczek oliwy. On mu rzekł: Weź swoje zobowiązanie, siadaj prędko i napisz: pięćdziesiąt.
Następnie pytał drugiego: A ty ile jesteś winien? Ten odrzekł: Sto korcy pszenicy. Mówi mu: Weź swoje zobowiązanie i
napisz: osiemdziesiąt.
Pan pochwalił nieuczciwego rządcę, że roztropnie postąpił. Bo synowie tego świata roztropniejsi są w stosunkach
z ludźmi podobnymi sobie niż synowie światłości. Ja też wam powiadam: Pozyskujcie sobie przyjaciół niegodziwą
mamoną, aby gdy /wszystko/ się skończy, przyjęto was do wiecznych przybytków.
Kto w drobnej rzeczy jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny; a kto w drobnej rzeczy jest nieuczciwy, ten i w
wielkiej nieuczciwy będzie. Jeśli więc w zarządzie niegodziwą mamoną nie okazaliście się wierni, prawdziwe dobro kto
wam powierzy? Jeśli w zarządzie cudzym dobrem nie okazaliście się wierni, kto wam da wasze? żaden sługa nie może
dwom panom służyć. Gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował; albo z tamtym będzie trzymał, a tym
wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i mamonie.
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.

