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UROCZYSTOŚCIĄ JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA  

kończymy rok kościelny. Za tydzień już pierwsza niedziela ADWENTU. Jest to 
uroczystość, pogodna i pełną optymizmu. Chrystus jawi nam się już nie jako 
DZIECIĘ w stajence betlejemskiej, nie jako wędrowny NAUCZYCIEL utrudzony 
głoszeniem nadejścia KRÓLESTWA NIEBIESKIEGO, nie jako MĄŻ BOLEŚCI 
ze wzgórza Golgoty, ale jako KRÓL WSZECHŚWIATA. Chociaż wolimy 
widzieć w Chrystusie NASZEGO BRATA, to jednak w imię całej prawdy 
powinno się przynajmniej raz w roku mówić o CHRYSTUSIE KRÓLU i JEGO 
KRÓLESTWIE. Królestwie które my właśnie tu na ziemi winniśmy budować! 
Dziać się to powinno w 4 wymiarach: w głąb, wszerz, w dal i wzwyż. 
 1. Budowanie Królestwa Bożego w głąb  
Królestwo Boże zjawiło się w świecie razem z przyjściem na świat Chrystusa. 
Mimo że od tej pory minęło już tyle stuleci, nie rozwinęło się ono jeszcze w pełni. 
Aby ona kiedyś zaistniała, trzeba je ciągle budować. Tu warto przypomnieć, że to 

królestwo tkwi najpierw w sercu człowieka. W jaki sposób budujemy Królestwo Boże w głąb? Przede wszystkim przez naszą wierność 
przykazaniom i praktykowanie cnót. Nie jest to łatwe choćby ze względu na pewien paradoks, o jakim pisze jeden z homiletów: „Z Bożymi 
przykazaniami wiąże się paradoks. Z jednej strony jest w człowieku – w prawie każdym człowieku – wielka skłonność do dobrego. 
Tęsknimy za nim. Czynienie dobra napełnia nas niepowtarzalną radością. Dlatego przykazania Boże budzą w normalnym człowieku 
spontaniczną aprobatę. Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie sięgaj po kłamstwo – te proste nakazy wydają się nam słuszne w sposób 
oczywisty. Niemal dziwimy się temu, że muszą być nam przypominane w przykazaniach. Mimowolnie więc nasuwa się pytanie: dlaczego 
wobec tego z przykazaniami Bożymi jest tak paradoksalnie? Jeżeli jest w nas tyle skłonności do dobrego, to dlaczego czynimy tyle zła? 
Jeżeli Boże przykazania tak nam się podobają, to dlaczego tak często je łamiemy?” (O. Jacek Salij OP).  
 2. Budowanie Królestwa Bożego wszerz  
Jak to rozumieć? Otóż, pracując nad wiernością Bożym przykazaniom i zaszczepianiem w sobie cnót Chrystusowych, mimo woli 
promieniujemy na swe otoczenie słowem, czynem i przykładem. Rozsiewamy ziarna tego królestwa w kręgu spotkanych ludzi. Wtedy 
Królestwo Boże rozsiewa się wszerz. Musimy mieć większą świadomość tego, że dobro rozlewa się wokół nas, a nie tylko zło, o czym 
czytamy w prasie lub karmi nas tym telewizja. Należy przy spotkaniach z drugimi dzielić się dobrymi wieściami, dobrymi przykładami, a nie 
tylko biadolić, że jest źle. To biadolenie nic nam nie pomoże, także mówienie o różnych aferach i mafiach. To nie buduje Królestwa Bożego. 
Budujemy Królestwo Boże wszerz przez świadectwo naszego autentycznego życia opartego na Piśmie Świętym.  
 3. Budowanie Królestwa Bożego w dal 
Nasze budowanie Królestwa Bożego to sprawa nie tylko tu i teraz. Musimy mieć świadomość, że nasze słowa i czyny powinny przynosić 
owoce nawet w najdalszej przyszłości. Odnosi się to do każdego człowieka, ale w sposób szczególny do tych, którzy są rodzicami. Muszą 
ciągle pamiętać, że ich dobre życie będzie owocowało w życiu ich wnuków i prawnuków aż do spełnienia się obietnicy Chrystusa o Jednym 
Pasterzu i jednej owczarni. 
 4. Budowanie Królestwa Bożego wzwyż 
Cenne są nasze usiłowania w budowaniu Królestwa Bożego wspomniane przed chwilą. Czeka nas jednak jeszcze to budowanie wzwyż. Jak 
to rozumieć? To budowanie Królestwa Bożego w głąb, wszerz i w dal ma wymiar doczesny, ludzki. Tu trudzimy się dla realizacji ideałów 
tego Królestwa, dla prawdy i sprawiedliwości, ale musimy wiedzieć, że najwyższa PRAWDA i SPRAWIEDLIWOŚĆ znajdują się w 
NIEBIE. Tam też uzyska to Królestwo swój pełny kształt. Doskonałe spełnienie tego Królestwa nastąpi w naszym ostatecznym zjednoczeniu 
z Bogiem (ks. T. Olszański CM). 
To budowanie wzwyż pięknie oddaje myśl Emmersona: 
 Kto patrzy w gwiazdy, 

 temu wyrosną skrzydła. 
 Kto patrzy w ziemię, 

 temu wyrosną szpony. 
Zastanówmy się dzisiaj jak wygląda nasza praca dla wzrostu Królestwa Bożego w tych czterech podanych wymiarach:  
 1/ w głąb,  2/ wszerz,  3/ w dal   4/ i wzwyż. 
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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 Chodor, + 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 

PONIEDZIAŁEK, 22 LISTOPADA 2010; Wspomnienie św. Cecylii; 

10:00 – Za śp. + Annę Borucką – dar intencji p. Janiny Lesiak 

10:30 – NABOŻEŃSTWO ZA ZMARŁYCH Z WYPOMINKAMI 

WTOREK, 23 LISTOPADA 2010; Dzień powszedni;  

10:00 – Za śp. ojca + Ludwika Matuszczyk w dniu urodzin – intencja od dzieci 

10:30 – NABOŻEŃSTWO ZA ZMARŁYCH Z WYPOMINKAMI  

ŚRODA, 24 LISTOPADA 2010; Wspomnienie św. męcz. Andrzeja Dung-Lac i Towarzyszy; 

10:30 – NABOŻEŃSTWO ZA ZMARŁYCH Z WYPOMINKAMI  
11:00 – Za śp. ojca + Józefa Rytwińskiego w 7. rocz. śmierci, i mamę Wacławę,  
             oraz zmarłych z rodzin Rytwińskich i Żółtowskich – int. od pp. W.A. Żółtowskich 

CZWARTEK, 25 LISTOPADA 2010; Wspomnienie bł. Franciszki Siedliskiej patronki PMK; 

10:00 – Za śp. ojca + Józefa Krzemińskiego w 21 rocz. śmierci i zmarłych z rodziny  

             ++ Krzemińskich – intencja od córki Barbary Malach z rodziną  
10:30 – NABOŻEŃSTWO ZA ZMARŁYCH Z WYPOMINKAMI 

PIĄTEK, 26 LISTOPADA 2010; Dzień powszedni; 

10:00 – Za śp. męża + Ireneusza Kurcz w 10. rocz. śmierci – intencja od żony Alicji z rodziną 
10:30 – NABOŻEŃSTWO DO MIŁOSIERDIA BOŻEGO ZA ZMARŁYCH Z WYPOMINKAMI 
19:00 – Za śp. mamę + Marię Brzezińską w 3. rocznicę śmierci i dziadków + Teresę  
             i + Antoniego Brzezińskich – intencja od córki Dobromiły Warszawskiej  

SOBOTA, 27 LISTOPADA 2010; Dzień powszedni; 

  8.30 – W pewnej intencji Bogu wiadomej 

14:00 – CHRZEST – Samanta MAKSYMISZYN 

                                I TYDZIEŃ ADWENTY 

18.30 – Za śp. mamę + Marię Kaszyńską w 6. rocz. śmierci – int. od córki Krystyny z rodziną 

NIEDZIELA, 28 LISTOPADA 2010; 1 ADWENTU; 

  9:30 – Za śp. męża + Stanisława Śmiechowskiego – intencja od żony i całej rodziny 

10:30 – GODZINKI O NIEPOKALANYM POCZĘCIU NMP 
11:00 – Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za Bożą Opiekę – int. rodziny pp. Wudarczyk 

SELBY 16:30 – Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za wysłuchani próśb z prośbą  
                             o Boże Błogosławieństwo i dalszą opiekę 

19:00 – Za śp. rodziców + Annę i + Jana Burkot – intencja od córki z rodziną 
 

 

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 Kończy się rok liturgiczny, podczas którego rozważaliśmy tajemnice 
naszego zbawienia, dokonanego przez Jezusa Chrystusa, Dziś Kościół stawia nam przed oczy Jezusa Chrystusa Króla 
Wszechświata jako Tego, do którego ostatecznie wróci całe stworzenie, w tym każdy z nas. Pamiętając o celu naszej 
życiowej pielgrzymki, zechciejmy być oddanymi synami i córkami Króla Wszechświata.  
* ODPUST  ZUPEŁNY dzisiaj odmawiając Akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Chrystusowi Królowi i spełniając 
zwykłe warunki odpustu, możemy zyskać odpust zupełny. 
* KOLEKTA  NA  AKCJĘ  KATOLICKĄ - II tacy u drzwi kościoła dziś przeznaczona jest na IPAK   



* KONIEC  ROKU  LITURGICZNEGO  2009/2010 - zbliżamy się do końca obecnego roku liturgicznego. W 
przyszłą niedzielę rozpoczniemy Adwent, czas radosnego przygotowania na spotkanie z Panem. W naszej tradycji 
utrwalił się zwyczaj ustawiania w kościele wieńca adwentowego z czterema świecami, symbolizującymi cztery niedziele 
Adwentu. Postarajmy się o taką dekorację w naszych mieszkaniach i domach. 
W ostatnich dniach roku liturgicznego przypadają następujące wspomnienia: 

• w poniedziałek 22 listopada – świętej Cecylii, patronki śpiewu kościelnego; 
• w środę 24 listopada – świętego Andrzeja Dung-Lac jego towarzyszy – męczenników wietnamskich z XIX 

wieku. 
 
* KALENDARZE,  KARTKI  ŚWIĄTECZNE  I  OPŁATKI  można nabyć w kaplicy przy zakrystii. Opłatki, 
lampiony, świece i wieńce adwentowe poświęcimy w przyszłą niedziele po Mszach świętych. 
 
* 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 2011  - Prosimy Parafian o składanie intencji na Rok 2011. 
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 

 
 
* LEKTORZY:  - przypominamy, że w niedzielę obowiązuje cykl czytań „A”; a w tygodniu „rok I”. 
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  19.12.10  g. 9.30  – R. Biedka  &  A. Pelpliński *  g. 11.00 –  T. Hough & W. Świercz 
Niedziela  26.12.10  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. 
 
* 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 14.11.br. złożyli na potrzeby parafii dary: w Kopertkach £ 159-12p.; 
ofiary Gift AID – £ 238-50p.; na tacę – £ 328-82p.; Biuletyn – £ 40-90p. 

 
Majac  na względzie bezpieczeństwo Rodaków jak też 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 
* 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. 

 
Od grudnia nasz strona internetowa www.parafialeeds.co.uk  wzbogaci się o dział ogłoszeń. Ogłoszenia komercyjne 
£10.00 na rok, ogłoszenia drobne – symbolicznie £1.00. Ogłoszenia „pro publico bono”, czyli społeczne – za darmo. 
Ogłoszenia prosimy przesyłać bezpośrednio na stronę. W przypadku braku dostępu do Internetu prosimy 
przekazywać Księdzu Proboszczowi po Mszach Świętych. Opłaty w kopertach z danymi osoby wpłacającej 
prosimy zostawiać u Księdza Proboszcza bądź w sklepie parafialny, Ogłoszenia ukazywać się będą po 
zaksięgowaniu wpłaty. Pieniądze z ogłoszeń będą wpływały periodycznie do kasy parafialnej 
 
 


