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 - 26 sierpnia - 

Uroczystość Matki Bożej 

Częstochowskiej 
 

Kilka słów o historii o Cudownym Obrazie i Uroczystości:  
 W 1382 roku książę Władysław Opolczyk sprowadził z Węgier do Polski paulinów i 

ufundował dla nich klasztor w Częstochowie, który od 1388 r. zwany jest Jasną Górą. Ze 

swoich posiadłości halickich, z miasta Bełz sprowadził starożytną ikonę, którą podarował 

paulinom. Najstarsza tradycja wiąże to wydarzenie z założeniem klasztoru na Jasnej Górze w 

1382r. Są też inne opinie – mniej przekonujące – że uroczystej intronizacji obrazu dokonano w 

środę po uroczystości św. Bartłomieja, czyli 31 sierpnia 1384 r. 

 Już w Bełzie obraz ten otaczał kult i uznawano go za łaskami słynący. Istnieje legenda, którą podaje Risinus Petrus w 

dziele Historia pulchra et stupendis miraculis referata imaginis Mariae. Legenda została spisana w Krakowie w 1523 r., a mówi 

ona, że obraz ten malował św. Łukasz na blacie stołu z domu Jezusa w Nazarecie. Cesarzowa Helena znalazła go w Jerozolimie, a 

syn jej – cesarz Konstanty Wielki – przewiózł go z Jerozolimy do Bizancjum, potem cesarz Nicefor podarował go Karolowi 

Wielkiemu. Potem święty obraz powrócił na Wschód za sprawą księcia ruskiego Lwa Daniłowicza, który ukrył ten obraz w 

Bełzie. Kiedy w 1382 r. księstwo Bełzkie wraz z Rusią Czerwoną weszło w posiadanie księcia opolskiego, Władysława, miał on 

zamiar przewieźć obraz do Opola, ale w czasie podróży konie zatrzymały się w pobliżu Częstochowy i nie chciały dalej ruszyć. 
We śnie książę otrzymał polecenie, by umieścić obraz w klasztorze paulinów. Inna legenda, wcześniejsza, opisuje podobne 

zdarzenie, jak w trakcie przenoszenia ikony z Wyszogrodu do Włodzimierza sanie zostały w cudowny sposób zatrzymane w 

Bogolubowie. 

 Hipotezy naukowe mówią jednak, że obraz przybył do Bełza z Bizancjum około XII wieku, kiedy władcy Ziemi 

Halickiej utrzymywali bliskie stosunki ze stolicą cesarstwa wschodniego. Z dużym prawdopodobieństwem można przypuszczać, 
że obraz przywiózł ze sobą jako swoją świętość jeden z cesarzy – albo w 1166 r. Andronik Komnen (panował 1180–1185), albo 

Aleksy Anioł (panował 1195–1203), a potem z wdzięczności za gościnę podarował gospodarzom. 

 W 1430 roku banda rozbójników napadła na klasztor jasnogórski, zrabowała skarby i rozbiła obraz. Gromada 

rozbójników składała się z Polaków, Czechów, Niemców i Rusinów, a przewodził im kniaź Fryderyk Ostrogski, wróg 

Władysława Jagiełły. I o tym zdarzeniu opowiada legenda. Mówi, że rozbójnicy odjeżdżali wozami obładowanymi skarbami, a na 

jeden z wozów załadowali obraz Matki Bożej. Jednak konie nie chciały ruszyć z miejsca i dopiero po zrzuceniu obrazu z wozu 

rozbójnicy mogli odjechać. Wówczas to któryś z rozbójników miał ze złości ugodzić obraz mieczem, skąd powstały rysy na 

obliczu Maryi. Legenda mówi też, że rys tych nie udało się nikomu zamalować. 
 Kult świętego obrazu szybko rozpowszechnił się na całą Polskę. Na Jasną Górę ciągnęły liczne pielgrzymki, nie tylko z 

Polski. Sanktuarium z cudownym obrazem stało się duchową stolicą Polski szczególnie po obronie klasztoru w czasach 

szwedzkiego potopu. 

 W 1638 roku paulini uzyskali zgodę na obchodzenie święta "Przeniesienia obrazu na Jasną Górę". Papież Pius X 13 maja 

1904 roku zezwolił na obchodzenie święta Matki Bożej Częstochowskiej w całej diecezji. 23 grudnia 1931 roku na prośbę 
prymasa Polski, kardynała Augusta Hlonda papież Pius XI rozciągnął to święto na całą Polskę. 
 

MODLITWA DO MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ:  
Jasnogórska Matko Kościoła, z chórami Aniołów i świętych naszych Patronów klękamy w pokorze u stóp Twego tronu.  

Ty od wieków jaśniejesz cudami i łaskami na Jasnej Górze, stolicy Twego miłosierdzia.  

Wejrzyj na nasze serca, które Ci przynoszą hołdy czci i oddanej miłości.  

Rozbudź wśród nas serca świętych, kształtuj prawdziwych apostołów wiary, umacniaj miłość do Kościoła świętego,  

wyjednaj nam upragnione łaski...  

Matko o zranionym obliczu, składam w Twe ręce siebie i wszystkie drogie mi osoby.  

Tobie ufam, liczę na Twe orędownictwo u Syna ku chwale Boga w Trójcy Jedynego. Amen.  

Zdrowaś Maryjo.. (3x) Pod Twoją obronę... Pani nasza Jasnogórska, módl się za nami. (3x) 

Módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za tymi, którzy się do Ciebie nie uciekają!  
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PORZĄDEK   MSZY   ŚWIĘTYCH   I   NABOŻEŃSTW 
 
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 1944 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 

 

PONIEDZIAŁEK, 23 SIERPIEŃ 2010; Dzień powszedni; 
10:00 – Za śp. Stanisława Szymańskiego – intencja Alicji z córką Ireną 

 
WTOREK, 24 SIERPIEŃ 2010; Święto św. Bartłomieja Ap;  

10:00 – Za śp. męża Tadeusza i Jego rodziców: Bronisławę i Piotra – intencja pani Heleny Stockiej z 

Rodziną 

19:00 – Za śp. tatę Franciszka w 1 rocznicę śmierci – intencja od córki Aleksandry z mężem Krzysztofem 

 

ŚRODA, 25 SIERPIEŃ 2010; Dzień powszedni; 
11:00 – Za śp. brata Władysława Drążek – intencja od siostry z Rodziną 

 

CZWARTEK, 26 SIERPIEŃ 2010; Uroczystość MNP Częstochowskiej; 
10:00 – Za śp. Zofię i Józefa Kolpa – intencja od pani Marii Kolpa 

19:00 – Do Bożej Opatrzności o Błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla męża Zygmunta Green z 

okazji urodzin – intencja od żony i córek 

 

PIĄTEK, 27 SIERPIEŃ 2010; Wspomnienie św. Moniki; 
10:00 – Za śp. Marię Tosta w 27 rocznicę śmierci – intencja Państwa Tosta 

 

SOBOTA, 28 SIERPIEŃ 2010; Wspomnienie św. Augustyna; 
  9:00 – Do Bożej Opatrzności o Błogosławieństwo Boże i zdrowie dla siostry Fredzi w dniu urodzin oraz 

dla Jej wnuczków: Owena, Zacha i Izabeli – intencja od siostry 

 
10:00 Chrzest – Bianca Leokadia POPIELARSKA 
13:00 Chrzest – Charlie Philip VIEIRA 
 
15:00 – O Błogosławieństwo Boże dla Rodziny Kucewiczów z okazji 50 rocznicy ślubu Danuty i 

Jerzego 

XXII TYDZIEŃ ZWYKŁY 

18:30 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże i zdrowie dla córki Tereski z okazji 25 

rocznicy urodzin 

 

NIEDZIELA, 29 SIERPIEŃ 2010; 22 ZWYKŁA; Wspomnienie męczeństwa Jana Chrzciciela 
  9:30 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże i zdrowie dla wnuka Sebastiana z 

okazji urodzin 

11:00 – Za śp. męża Michała Osolińskiego w rocznicę śmierci i dniu urodzin oraz za Jego rodziców: 

Stanisława i Helenę – intencja od żony Marii 

SELBY         13:00 – ------------------------------ INTENCJA WOLNA -------------------------------- 
WAKEFIELD     16:30 – ------------------------------ INTENCJA WOLNA -------------------------------- 

19:00 – Dziękczynna do Bożej Opatrzności z prośbą  o Błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla syna 

Dominika w dniu 1 rocznicy urodzin – intencja od Rodziców i Rodziców Chrzestnych 

 

 

 

 

 

 

 



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, 24 sierpnia – Święto św. Bartłomieja Ap (Natanael)– zginął śmiercią męczeńską, jak podają źródła, 

odarty ze skóry, a następnie ukrzyżowany i ścięty; 

• czwartek, 26 sierpnia – Uroczystość MNP Częstochowskiej – podczas Mszy Świętych – odnowienie 

Jasnogórskich Ślubów Narodu; 

• piątek, 27 sierpnia - Wspomnienie św. Moniki – matka gorliwie modląca się o nawrócenie syna Augustyna; 

• sobota, 28 sierpnia – Wspomnienie św. Augustyna – biskup i doktor Kościoła; 

• niedziela, 29 sierpnia – Wspomnienie męczeństwa Jana Chrzciciela.  

 

W odpowiedzi na apel PMK w Anglii i Walii w dzisiejszą niedzielę 22 sierpnia br.  
po Mszach Świętych odbywa się zbiórka na rzecz Ofiar Powodzi na Dolnym Śląsku.  

  Bóg zapłać za składane ofiary. 

 

 
* 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.  

 

 
* ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE ( I ) W sakramentalny związek małżeński pragną wstąpić zamieszkali w 

Leeds: Tomasz Paweł BIELSKI, kawaler, i Lucyna Justyna GRZEŚKOWIAK, 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.  

 
* 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  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 

Niedziela    5.09.10  g. 9.30  – R. Biedka  &  A. Pelpliński *  g. 11.00 –  T. Hough & W. Świercz 

Niedziela  12.08.10  g. 9.30  – rodzina pp. Epstain  *  g. 11.00 –  M. Ions  &  T. Kurdziel 

Niedziela  19.08.10  g. 9.30  – rodzeństwo pp. Tosta  *  g. 11.00 –  K. Niczyperowicz 

 

 

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 do 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. 

 
* ZABAWA TANECZNA Zarząd Koła SPK nr 413 w Leeds w zaprasza Koleżanki, Kolegów i Sympatyków 

Koła na Zabawę, która odbędzie się w sobotę  4 września br. od godz. 19:30 do północy. Szczegóły znaleźć można na 

afiszach w naszym Ośrodku. 

 

* 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 15.08.br. złożyli na potrzeby parafii dary: w Kopertkach £ 157-
54p.; ofiary Gift AID – £ 191-41p.; na tacę – £ 383-12p.; Biuletyn – £ 34-85p; Ofiara na Kwiaty - £ 10-00p – 
Państwo Grudzień.  

 

 

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. 

 

21  NIEDZIELA  ZWYKŁA 

FRAGMENT Z EWANGELII DNIA 
Królestwo Boże dostępne dla wszystkich narodów (Łk 13,22–30) 

 

Jezus nauczając, szedł przez miasta i wsie, i odbywał swą podróż do Jerozolimy.  

Raz ktoś Go zapytał: „Panie, czy tylko nieliczni będą zbawieni?”. 

On rzekł do nich: „Usiłujcie wejść przez ciasne drzwi; gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść, a nie będą 
mogli. Skoro Pan domu wstanie i drzwi zamknie, wówczas stojąc na dworze, zaczniecie kołatać do drzwi i wołać: 

»Panie, otwórz nam«;  

lecz On wam odpowie: »Nie wiem, skąd jesteście«. Wtedy zaczniecie mówić: »Przecież jadaliśmy i piliśmy z Tobą, i 
na ulicach naszych nauczałeś«.  

Lecz On rzecze: Powiadam wam, nie wiem, skąd jesteście. 

Oto słowo Pańskie. 

 

 


