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DOŻYNKI - największe w roku święto gospodarskie rolników będące ukoronowaniem ich 
całorocznego trudu, obchodzone po zakończeniu wszystkich najważniejszych prac 
polowych i zebraniu plonów, a głównie plonu zbóż. Od zarania dziejów do niedawnych 
czasów Polska była krajem rolniczym, nie dziw więc, że głosem ziemi przesiąkły jej kultura 
i jej obyczaje. Problemy rolnicze – jak napisała Zofia Kossak w: „Rok polski. Obyczaj i 
wiara” - zostawały żywe nawet dla tych, co bezpośrednio kontaktu z ziemią nie mieli. 
Żniwa stanowiły centralny punkt roku, oczekiwany z nadzieją i troska. Ogrom czasu i pracy, 
cała racja istnienia rolnika zależały od udanych albo nieudanych zbiorów. Uroczystości 
dożynkowe to nie tylko święto dziękczynienia – jak pisze ks. A. Gul, lecz również okazja 
uświadomienia sobie, jak wiele potrzeba harmonijnego wysiłku we współczesnym świecie, 
by głodnym podać chleb. Ofiarowany chleb – owoc ziemi oraz pracy rąk ludzkich – jest 
symbolem życia, radości, sytości, szczęścia. Symbolizuje dom rodzinny, w którym ojciec 
lub matka dzielą chleb między domowników. Wspólnie spożywany chleb jest znakiem 
gościnności, przyjaźni, wspólnoty. Chleb symbol wszystkich potrzeb człowieka, w czasie 
Mszy św. staje się Ciałem Chrystusa, pokarmem na życie wieczne. Wokół 
eucharystycznego chleba gromadzą się chrześcijanie, aby składać Bogu dziękczynienie. 
„Jak ten chleb rozsiany był po górach, a stał się jedno, tak niechaj się zbierze Kościół z 
krańców ziemi do Królestwa Twego…„ (Didache). Ten chleb „rozsiany po górach”, który 
stał się jedno, jawi się jako symbol zgromadzenia chrześcijan tworzących wspólnotę w 
Chrystusie. W dniu dożynek rolnicy gromadzą się jako wspólnota na ŁAMANIU CHLEBA, 
aby przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie składać Bogu Ojcu dziękczynienie za 

szczęśliwe ukończenie żniw i zebrane plony. Uroczystą Mszę św. kończy śpiew hymnu: „Ciebie, Boga, wysławiamy”. 
 W dawnej Polsce Dożynki  zwanego również Wieńcowem (od najważniejszego ich symbolu wieńca ze zbóż i kwiatów) lub Okrężnem (od 
starodawnego obyczaju jesiennego obchodzenia, lub objeżdżania, czyli okrążania pól po sprzęcie zboża). Dożynki obchodzono w Polsce 
prawdopodobnie już w XVI lub na przełomie XVI i XVII wieku, kiedy na naszych ziemiach rozwinęła się gospodarka folwarczno - dworska. 
Urządzali ja dla żniwiarzy (służby folwarcznej i pracowników najemnych) właściciele majątków ziemskich. Była to zabawa, poczęstunek i tańce - w 
nagrodę za dobrze wykonaną pracę przy żniwach i zebrane plony. Żniwa były bowiem uwieńczeniem wielkiego gospodarskiego trudu, od efektów 
którego, od ilości i jakości zbiorów, zależała ludzka egzystencja. 
W obchodach dożynkowych, odbywających się we wszystkich regionach Polski, nie brakowało również elementów starszych, archaicznych, które 
bywają tłumaczone jako ślady odwiecznych obrzędów i ofiar składanych bóstwom urodzaju. Do takich należały różne praktyki i do niedawna 
zachowane zwyczaje związane np. z ostatnią garścią, kępą lub (rzadziej) pasem niezżętego zboża, które po żniwach czas jakiś pozostawiano na 
pustym już polu, dla ciągłości wegetacji zbóż i ciągłości urodzaju.  Te ostatnie pozostawione na polu kłosy zwano przepiórką (na Mazowszu i 
Podlasiu), perepełką (na kresach wschodnich), brodą (we wschodniej części Mazowsza), kozą (w Małopolsce), pępem lub pępkiem (w 
poznańskiem); zwano je także wiązką, wiązanką lub garstką. Ścinano je bardzo uroczyście i mógł to zrobić tylko najlepszy kośnik, po czym 
wręczano je żniwiarkom przodownicom, aby uplotły z nich wieniec. 
Obchody dożynkowe rozpoczynały się bowiem wiciem wieńca, z tych właśnie pozostawionych na polu zbóż, z kiści czerwonej jarzębiny, orzechów, 
owoców, kwiatów i kolorowych wstążek. Wieńce dożynkowe miewały zwykle kształt wielkiej korony lub koła. W przeszłości umieszczano w nich 
także żywe (a z czasem sztuczne) koguty, kaczęta lub małe gąski, bo miało to zapewniać piękny i zdrowy przychówek gospodarski. Wieniec 
dożynkowy nazywany bywał plonem (bo uosabiał wszystkie zebrane plony i urodzaj). Niosła go na głowie lub wyciągniętych rękach najlepsza 
żniwiarka, czasami z pomocą parobków i innych żeńców. Za nią postępował orszak odświętnie ubranych żniwiarzy, niosących na ramionach 
przybrane kwiatami, wyczyszczone kosy i sierpy.  Wieniec niesiono do kościoła, do poświęcenia; następnie ze śpiewem w uroczystym pochodzie, 
udawano się do dworu lub do domu właściciela pola - gospodarza dożynek. On z szacunkiem przyjmował wieniec od przodownicy, osobiście wnosił 
go do domu i ustawiał na stole, po czym prosił przodownicę do tańca. Następnie prowadził wszystkich do stołów, ustawionych na dziedzińcu lub w 
stodole i częstował ich dobrym jedzeniem i napitkiem. Po uczcie rozpoczynały się tańce, trwające nieraz do późnych godzin nocnych. Wieniec 
dożynkowy przechowywano w stodole, aż do następnego roku, do nowego siewu, a wykruszone z niego ziarna wsypywano do worków z ziarnem 
siewnym.  
Zachowane w Polsce do dzisiejszych czasów obchody dożynkowe mają więc już kilka wieków tradycji, chociaż nieco zmieniły swój charakter, 
przeszły bowiem interesująca ewolucję. Już u schyłku XIX wieku, wzorem dożynek dworskich, zaczęto urządzać dożynki chłopskie, gospodarskie. 
Bogaci gospodarze wyprawiali je dla swych domowników, rodziny, parobków i najemników. Przebiegały one bardzo podobnie do dożynek 
dworskich, chociaż były znacznie skromniejsze. 
W okresie międzywojennym zaczęto organizować dożynki gminne, powiatowe i parafialne. Organizowały je lokalne samorządy i partie chłopskie, a 
przede wszystkim koła Stronnictwa Ludowego, Kółka Rolnicze, Kościół często także i szkoła. Dożynki tamtych czasów były manifestacją 
odrębności chłopskiej i dumy. Po 1980 r. dożynki po raz kolejny zmieniły swój charakter: pozostając świętem rolniczego stanu, stały się 
jednocześnie uroczystością wyznaniową, religijną i dziękczynieniem składanym Bogu za szczęśliwie zakończone żniwa i zebrane plony. Powrócono 
do tradycji dożynek parafialnych.  
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PORZĄDEK   MSZY   ŚWIĘTYCH   I   NABOŻEŃSTW 
 
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 

PONIEDZIAŁEK, 25 PAŹDZIERNIKA 2010; Dzień powszedni; 

10:00 – Za śp. + Czesława Sawościanika w rocznicę śmierci – intencja p. Elżbiety Druś 
10:30 – NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE 

WTOREK, 26 PAŹDZIERNIKA 2010; Dzień powszedni;  

10:00 – Za śp. + Annę Borucką – intencja od Koła Żywego Różańca 
10:30 – NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE 
19:00 – Za śp. babcię + Bronisławę Słysz w rocznicę śmierci i dziadka + Piotra Słysz, oraz 
             zmarłych rodziców + Mieczysławę i + Tadeusza – intencja od córki Danuty z rodziną 

ŚRODA, 27 PAŹDZIERNIKA 2010; Dzień powszedni; 

10:30 – NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE 
11:00 – Za śp. + Stanisława Szymańskiego – dar intencji od państwa Winnik  

CZWARTEK, 28 PAŹDZIERNIKA 2010; Święto św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza; 

10:00 – Za śp. rodziców + Ludwika i + Janinę, oraz brata + Mieczysława – int. p. Ali Piesiewicz  
17:00 – CHRZEST –  
18:30 – NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE 
19:00 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla 
             małżonków Aleksandry i Andrzeja Piekara w 15 rocznicę ślubu oraz Ich dzieci  
             Kamila i Piotra 

PIĄTEK, 29 PAŹDZIERNIKA 2010; Dzień powszedni; 

10:00 – Za śp. babcię + Helenę Gaca – dar intencji od wnuka z rodziną 
18:30 – NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE 
19:00 – Za śp. + kuzyna Jana Soleckiego – intencja od pana Ryszarda Tybińskiego  

SOBOTA, 30 PAŹDZIERNIKA 2010; Dzień powszedni; 

  8.30 – Do Bożej Opatrzności – intencja dziękczynna  
15:00 – CHRZEST – Alex Adam KOSATER 
15:00 – CHRZEST – Maja Amelia WITEK 

                               XXXI TYDZIEŃ ZWYKŁY 

18:00 – NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE 
18.30 – Za śp.+ Józefa Sońko w 7. rocznicę śmierci –intencja od syna Aleksandra z rodziną 

NIEDZIELA, 31 PAŹDZIERNIKA 2010; UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH; 

  9:30 – Do Bożej opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże 
            Błogosławieństwo i łaskę zdrowia dla córki Natalii z okazji urodzin – int. od rodziców 
10:30 – NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE 
11.00 – Za śp. bratową + Juliannę Jentas, Jej siostrę + Helenę, brata + Władysława,  
             Jej rodziców + Franciszka i + Anielę, oraz zmarłych z rodziny ++ Rubinów   

KILLINGBECK 14:00 – ZA ŚP. ZMARŁYCH ZALECANYCH MODLITWIE KOŚCIOŁA W WYPOMINKACH  
SELBY  16:30 – Do Bożej Opatrzności za syna Mariusza – Sierżanta Wojska Polskiego pełniącego 

             misję wojskowa w Afganistanie z prośbą o szczęśliwy powrót do domu – intencja  
             od rodziców i rodzeństwa  
19.00 – Za śp. ojca chrzestnego + Janusza Pokojskiego w 10. rocz. śmierci – int. chrześnicy Oli 

 
 



O G Ł O S Z E N I A       D U S Z P A S T E R S K I E 

*  KOLEKTA NA PAPIESKIE DZIEŁO MISYJNE – zostanie zebrana dzisiejszej niedzieli jako druga taca u 
drzwi kościoła. Polecamy ją szczególnej ofiarności wiernych. 
*  PATRON  SPRAW  BEZNADZIEJNYCH - W czwartek, 28 października, czcimy w liturgii świętych 
Apostołów Szymona i Judę Tadeusza. Zapatrzeni w ich świadectwo, będziemy prosić Boga o tak samo silną wiarę. 
Święty Juda Tadeusz uważany jest za patrona spraw beznadziejnych, wzywamy go w szczególnych potrzebach. 
* MIESIĄC  RÓŻAŃCA  ŚWIETEGO – Przed nami ostatni tydzień miesiąca modlitwy różańcowej. Poczujmy 
się wewnętrznie zobowiązani do wzięcia udziału w nabożeństwie październikowym - wg Porządku Nabożeństw str. 2 
Biuletynu. 
* 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 27. 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  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 
Niedziela  28.11.10  g. 9.30  – rodzeństwo pp. Tosta  *  g. 11.00 –  K. Niczyperowicz & H. Stanisławska 
 
* UROCZYSTOŚĆ  WSZYSTKICH  ŚWIĘTYCH - W przyszłą niedzielę, 31 października w Anglii, przypada 
uroczystość Wszystkich Świętych. W tę uroczystość uwielbiamy Boga wszystkich czasów w Jego Świętych – w ludziach, 
którzy przeszli przez życie wierni Bogu i Jego przykazaniom. Dla nas są oni drogowskazami na drodze do wieczności, na 
radosne spotkanie z Ojcem w Niebie. 

W listopadzie w sposób szczególny pamiętamy też o naszych zmarłych. Niech pamięć ta będzie wyrazem nie 
tylko naszej kultury, ale i wiary w łączność z tymi, którzy przed nami odeszli do wieczności. Z wdzięczności za trud ich 
codziennego życia i poświęcenie dla nas, za wszelkie dobro kiedyś od nich otrzymane, zanieśmy im dar modlitwy, a 
zwłaszcza dar Ofiary Mszy Świętej. Dopiero wtedy zaniesione kwiaty i zapalone na grobie znicze staną się wyrazem 
czegoś, co jest cenne w oczach Boga. W obliczu śmierci i tajemnicy życia wiecznego nie wolno nam posługiwać się 
pustymi słowami i gestami. 
 
* 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 pobrać u wejścia do kościoła i składać w zakrystii. W intencji 
naszych zmarłych zalecanych modlitwie Kościoła odprawimy każdego dnia Oktawy Dnia Zadusznego Mszę Św. oraz w 
Oktawie i potem przez cały miesiąc listopad po Mszach Św., a w niedzielę o godz. 10:30 na specjalnych nabożeństwach 
za zmarłych wspominać będziemy modlitewnie Ich imiona. Ta modlitwa Kościoła jest najlepszą formą pamięci o 
zmarłych. Niech nie zabraknie w tej przedziwnej litanii imion śp. naszych bliskich zmarłych. 
 
* DOŻYNKI 2010 W LEEDS - Komitet Parafialny zaprasza serdecznie na Dożynki, które odbędą się 
 DZISIEJSZEJ 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! 
 



K   O   M   U   N   I   K   A   T   Y 

* DAY  CENTRE  - zaprasza każdej środy Seniorów Parafii na obiad. 
 
* AKADEMIA 11. LISTOPADA – ZJEDNOCZENIE POLSKIE W LEEDS zaprasza na Akademię Z Okazji 
Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Akademia odbędzie się  7–ego listopada, o godz. 14:00 na dużej Sali 
naszego Ośrodka. Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie - jednocześnie przypominając, że  obchodzenie w sposób 
uroczysty rocznic tu na obczyźnie jest formą utrwalania polskości, umacniania  świadomości narodowej i wyrazem 
miłości dla idei polskości samej w sobie. Uczestnictwo to w formie biernej i czynnej jest formą miłości i szacunku, która 
nie tylko my sami winniśmy w sercach pielęgnować, ale i przekazywać naszym dzieciom. Zapraszamy! 
 
* ZAJĘCIA DLA DZIECI W HARROGATE - Harrogate Library prosi o możliwości ogłoszenia, zajęć dla dzieci 
i ich rodzin podczas half-term.  Zajęcia są bezpłatne. 
Pudełeczka na Podarunki - Poniedziałek 25.10.2010 od 10.00 do 12.00 w Harrogate Library 
Sztuczne Ognie i Klejnoty - Piatek 29.10.2010 miedzy 13.30 a 15.30 w Harrogate Library 

POLSKI KLUB SOBOTNI W RIPON DLA DZIECI W WIEKU 8-12 LAT.   
Pierwsze spotkanie prowizorycznie 4.12.2010 - uroczyste otwarcie z św. Mikołajem! Wszystkie informacje udziela 
WOJTEK DALKOWSKI Numery Kontaktu:  01765690238 albo 0788 9315739 po 18.00.  e-mail: list@post.pl 
* 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 - 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. 
 
* 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. 
 

 
BONFIRE NIGHT – ZARZAD KLUBU SERDECZNIE ZAPRASZA NA BONFIRE NIGHT 

 
Bonfire Night – 6. LISTOPADA 2010 ROKU OD GODZ. 19:00. 

 
FAJERWERKI – BOGATA LOTERIA – SMACZNY POLSKI GRILL – GORĄCY BARSZCZ – 

CIASTO I KAWA + plus + DOBRA MUZYKA – SERDECZNIE ZAPRASZAMY 
 

 
 

S E R D E C Z N E     + PODZIĘKOWANIA +   B Ó G    Z A P Ł A Ć 
 
* OFIARODAWCOM - którzy w niedzielę 17.10.br. złożyli na potrzeby parafii dary: w Kopertkach £ 160-40p.; 
ofiary Gift AID – £ 261-72p.; na tacę – £ 364-63p.; Biuletyn – £ 33-70p. 
 
* DOBRODZIEJOM  FUNDACJI  DZIEŁA  NOWEGO  TYSIĄCLECIA  JANA  PAWŁA  II  za dar £ 375-
04p. złożony na II tacę u drzwi kościoła 10.10.br. + £ 200-00p od Koła Żywego Różańca. 
 

 
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. 


