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Nr 39 (2122)           †               O K R E S   Z W Y K Ł Y              †             26.09.2010 

Wiara w osobistego anioła stróża jest rozpowszechniona w wielu religiach świata. W Ewangelii 
według św. Mateusza Jezus mówi do swych uczniów: "Strzeżcie się, żebyście nie gardzili żadnym z 
tych małych; albowiem powiadam wam: Aniołowie ich w niebie wpatrują się zawsze w oblicze Ojca 
mojego, który jest w niebie" (Mt 18,10). Pojęcie "mały" odnosi się  do nieznanych, niezauważanych, 
prostych członków wspólnoty chrześcijańskiej. Jezus mówi więc, że każdy z tych małych, 
pogardzanych ludzi ma swego anioła, który spogląda w oblicze Boga. Ten ustęp Biblii sprawił, że w 
Kościele powstała nauka na temat osobistego anioła stróża. W tradycji żydowskiej aniołowie 
stróżowie istnieją jedynie na ziemi i nie mogą spoglądać w oblicze Boga. Jezus jednak mówi nam, iż 
każdy człowiek posiada swego anioła stróża, który równocześnie ogląda Pana. Każdy człowiek więc 
cieszy się specjalną ochroną Boga, który wysyła do niego swego posłańca. Ojcowie Kościoła 
interpretowali ten ustęp, jako wiarę w to, iż począwszy od chwili narodzin, wszyscy mają swego 
osobistego anioła stróża. Kościół trzyma się tej nauki po dzień dzisiejszy.  Niektórzy Ojcowie 
Kościoła nauczali nawet, że aniołowie ci biorą udział w akcie płodzenia (Orygenes, Tertulian, 
Klemens z Aleksandrii). Człowiek nie istnieje bez swego anioła, nie jest bez niego całością.  
Potwierdzenie istnienia Aniołów Stróżów znajdujemy także w następujących tekstach  biblijnych - 
Hbr 1, 14: "Czyż nie są oni wszyscy duchami przeznaczonymi do usług, posyłanymi na pomoc tym, 
którzy mają posiąść zbawienie?". Ps 91, 11: "Swoim aniołom dał rozkaz o tobie, aby cię strzegli na 
wszystkich twych drogach". Hi 33, 23-26: "Gdy ma on swego anioła, obrońcę jednego z tysiąca, co 
mu wyjaśni powinność; zlituje się nad nim i prosi: - Uwolnij od zejścia do grobu, za niego okup 
znalazłem - to wraca do dni młodości, jak wtedy ciało ma rześkie, błaga Boga, a On się lituje, 
radosne oblicze nań zwraca" (okupem jest tutaj tajne nawrócenie się grzesznika na skutek Bożego 
karcenia, zauważone przez anioła i zaniesione Bogu, aby się zlitował nad nim, uwalniając go od 
śmierci). Łk 16, 22 "Umarł żebrak, i aniołowie zanieśli go na łono Abrahama" (a więc życie ludzkie 
od początku [por. Mt 18, 10] aż do śmierci jest otoczone opieką aniołów). Dz 12, 13-16: "Kiedy 
zakołatał do drzwi wejściowych, nadbiegła dziewczyna imieniem Rode i nasłuchiwała. Poznała głos 
Piotra i z radości nie otwarła bramy, lecz pobiegła powiedzieć, że Piotr stoi przed bramą. - Bredzisz 
- powiedzieli jej. Ona jednak upierała się przy swoim. - To jest jego anioł - mówili. A Piotr kołatał 
dalej". Jdt 13,20: "Anioł mnie strzegł, kiedym wyszła z miasta, kiedy tam w obozie Holofernesa 
byłam i wróciłam" (por. Wulgata). Tb 12, 12-15: "Gdy ty i Sara modliliście się, ja przypomniałem 
błagania wasze przed majestatem Pańskim, a także, gdy grzebałeś zmarłych. A kiedy nie wahałeś się 
wstawać i opuszczać swojego posiłku, i iść, i grzebać umarłego, ja zostałem posłany, aby cię 
wypróbować. Równocześnie posłał mnie Bóg, aby uzdrowić ciebie i twoją synową Sarę. Ja jestem 
Rafał, jeden z siedmiu aniołów, którzy stoją w pogotowiu i wchodzą przed majestat Pański".  
Ostatni cytat pochodzi z Księgi Tobiasza, która wpłynęła w sposób szczególny na ukształtowanie się 

wizerunku Anioła Stróża w sztuce religijnej. Anioł towarzyszący Tobiaszowi to jeden z popularnych motywów ikonograficznych.  
Ponadto istnieją liczne teksty Pisma Świętego wskazujące na to, że Bóg posługuje się aniołami dla dobra rodzaju ludzkiego lub 
poszczególnych ludzi. Anioł opiekuje się Hagar i jej synem, Izmaelem (Rdz 16, 9); powstrzymuje Abrahama, by nie złożył w ofierze 
swego pierworodnego syna, Izaaka (Rdz 22, 11); ratuje Lota i jego rodzinę (Rdz 19); ratuje trzech młodzieńców od śmierci w piecu 
ognistym (Dn 3, 49-50) i Daniela we lwiej jamie (Dn 6-22); żywi proroka Eliasza i ratuje go od śmierci głodowej (2 Krl 19, 6-8); anioł 
wyprowadza też Apostołów z więzienia (Dz 4, 17). Takich tekstów jest ogromna ilość.  
Na czym polega opieka anioła stróża? Jest on uosobieniem Opatrzności Boskiej w stosunku do każdego z nas osobna. Od pierwszej 
chwili naszego życia na ziemi do niego należy przewidywanie i usuwanie rozlicznych niebezpieczeństw, które zewsząd nam 
zagrażają, a które mogłyby nam przeszkodzić w osiągnięciu celu, dla którego zostaliśmy stworzeni. Zanosi on  nasze modły do Boga i 
wstawiając się za nami, przyczyniają się do naszego zbawienia. Pierwszą posługą Anioła Stróża jest usuwanie wszystkiego, co może 
zaszkodzić zdrowiu i zagrozić życiu powierzonego mu człowieka. Następną, wyższą posługą jest uświadamianie duszy szatańskich 
pułapek. Kolejnym zadaniem jest oświecanie, pouczanie i zachęcanie do godnego życia. Gdy jednak mimo tej opieki człowiek 
upadnie, Anioł Stróż nie opuszcza go. Jeśli zerwiemy więź z Bogiem, nasz anioł stróż będzie błagał Boga o łaskę nawrócenia, bowiem 
Anioł Stróż niczego tak nie pragnie jak nawrócenia grzesznika (por. Łk. 15,7). Wprawdzie Anioł Stróż z polecenia Bożego zawsze 
jest gotów nieść nam wszelkiego rodzaju pomoc, ale uważa się, że częste zwracanie się do anioła i częsta prośba o jego modlitwę, 
niejako podwaja jego czujność i dobroć dla nas. Stąd popularna modlitwa: "Aniele Boży stróżu mój..."  
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PORZĄDEK   MSZY   ŚWIĘTYCH   I   NABOŻEŃSTW 
 
NIEDZIELA, 26 WRZEŚNIA 2010; 26 ZWYKŁA; 

  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 
SALBY       13:00 – Za śp. Zbigniewa Przewielzikowskiego z Bradford – intencja żony z rodziną 
WAKEFIELD    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  
WAKEFIELD    16:30 – CHRZEST – Scarlett Sophia Botha 

19:00 – Za śp. + Stanisława i + Syrenę Mirga, oraz + Juliana Milejskiego – int. od rodziny 

PONIEDZIAŁEK, 27 WRZEŚNIA 2010; Wspomnienie św. Wincentego a Paulo; 

10:00 – Za śp. rodziców + Jana i + Franciszkę Hernik oraz siostrę + Katarzynę Menkal – dar intencji od 
rodziny  

WTOREK, 28 WRZEŚNIA 2010; Wspomnienie św. Wacława, męcz.;  

10:00 – Za śp.+ Erwina Niestrój – intencja rodziny państwa Grochocińskich  

ŚRODA, 29 WRZEŚNIA 2010; Święto świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała, ; 

11:00 – Za śp. męża + Michała Osolińskiego w dniu imienin – intencja żony Marii 

CZWARTEK, 30 WRZEŚNIA 2010; Wspomnienie św. Hieronima; 

10:00 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski na szczęśliwy przebieg 
operacji i powrót do zdrowia dla Heleny 

PIĄTEK, 1 PAŹDZIERNIKA 2010; Wspomnienie św. Teresy od Dzieciątka Jezus; 

10:00 – Za śp. rodziców + Józefa i + Wacławę Rytwińskich, + Irenę z Trybuchowskich-Dębek, i zmarłych z 
rodzin Rytwińskich, Żółtowskich i Trybuchowskich – dar intencji rodziny państwa A.W. Żółtowskich 

10:30 – NABOŻEŃSTWO DO NSPJ 
18:30 – NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE 
19:00 – Za śp. ojca Stanisława Lesiak – intencja od syna Jerzego z rodziną 

SOBOTA, 2 PAŹDZIERNIKA 2010; Wspomnienie świętych Aniołów Stróżów; 

  9.00 – Za śp. męża + Konstantego, rodziców + Jana i + Walentynę, + Józefa i + Annę oraz ++ rodzeństwo 
z obojga stron – intencja pani Elżbiety Druś 

14:00 – ŚLUB RZYMSKI – Krzysztof MIEŃKOWSKI & Aleksandra SZULC 
16:00 – CHRZEST – Hannah CHMIELEWSKA 

XXVII TYDZIEŃ ZWYKŁY 

18:00 – NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE 
18.30 – Za śp. męża + Czesława Aleksandrowicza i zmarłych z rodziny – int. od żony Józefy 

NIEDZIELA, 3 PAŹDZIERNIKA 2010; 27 ZWYKŁA; 

  9:30 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże, zdrowie i miłość w rodzinie Aneczki oraz 
Beaty i Wojciecha Sasak – intencja od rodziców 

10:30 – NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE 
11.00 – W Tygodniu Miłosierdzia za Chorych Członków Koła Żywego Różańca 

HARROGATE   16:30 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże, zdrowie i potrzebne łaski za 
wstawiennictwem Matki Boskiej dla Oli, Moniki i Tomasza Bugajskich – int. mamy  

19.00 – Za śp. + Stefana Pisarczyk i Mary McGarvey – intencja pani Marii Kolpa  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 

Szczególnie bogaty jest kalendarz liturgiczny tego tygodnia. Będziemy wspominać: 
 w poniedziałek, 27 września – świętego Wincentego à Paulo, wielkiego apostoła ubogich, założyciela 

zgromadzenia księży misjonarzy i sióstr miłosierdzia, do dziś posługujących ubogim; 
 we wtorek, 28 września – świętego Wacława, patrona Czech. Jako król z wielkim zaangażowaniem umacniał 

wiarę naszych południowych sąsiadów. Został zamordowany na polecenie własnego brata; 



 w środę, 29 września, Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała, a więc aniołów znanych nam z imienia, którzy 
mieli do wypełnienia ważne misje zlecone przez Boga; 

 w czwartek, 30 września świętego Hieronima, wybitnego znawcy i tłumacza Pisma Świętego na język łaciński, 
niegdyś używany w Kościele. Święty Hieronim uważał, że nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością 
Chrystusa i jako taka jest nie do zaakceptowania u ludzi religijnych; 

 w piątek, 1 października –wspomnienie świętej Teresy od Dzieciątka Jezus, zwanej „Małą Tereską”. Od 
dzieciństwa pragnęła wstąpić do Karmelu, by całkowicie oddać się posłudze modlitwy za cały Kościół. 
Zawdzięczamy jej „małą drogę” – wspaniały przewodnik po miłości.  

 w sobotę, 2 października – wspomnienie świętych Aniołów Stróżów. 
 

* I-WSZY  PIĄTEK  MIESIĄCA  poświęcony Najświętszemu Sercu Pana Jezusa – przypada w tym tygodniu.  
* ODWIEDZINY  CHORYCH  PARAFIAN  przypadają w tym tygodniu wg ustalonej kolejności: 

CZWARTEK – 30.09.br. od godz. 8.30 w dzielnicach: Leeds 7 – Osiedle Kanada, Leeds 8 i 9; 
PIĄTEK – 1.10.br. od godz. 8.30 w dzielnicach Leeds 7 i 17. Chorych prosimy zgłaszać do środy. 

* ZMIANA  TAJEMNIC  ŻYWEGO  RÓŻAŃCA  - przypada w przyszłą niedziele po Sumie 
 
* MIESIĄC  RÓŻAŃCA  ŚWIETEGO – rozpoczynamy w piątek. W kościołach i we wspólnotach rodzinnych 
rozpoczniemy nabożeństwa różańcowe. Przez wstawiennictwo Bożej Rodzicielki, biorąc do rąk różaniec, prośmy Jej 
Syna o miłosierdzie dla nas i całego świata. Zachęcamy do udziału w codziennej Mszy Świętej połączonej z tym 
nabożeństwem (wg Porządku Nabożeństw str. 2). 
 
 
* 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 ( III ) 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 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. 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 - TRWA – W SOBOTĘ 2. PAŹDZIERNIKA O GODZ. 18:30. 
Konferencja 2. – PRZYMIOTY MIŁOŚCI MAŁŻEŃSKIEJ 

 
 
* LEKTORZY:  - przypominamy, że w niedzielę obowiązuje cykl czytań „C”; a w tygodniu „rok II”. 
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 
Niedziela  24.09.10  g. 9.30  – rodzeństwo pp. Tosta  *  g. 11.00 –  K. Niczyperowicz & H. Stanisławska 
 
* POLECAMY MODLITWIE PARAFIAN – ŚP. DR. JERZEGO KUĆBA – zmarłego 23 września br. w 
Polsce w wieku 68 lat ojca - pani Magdaleny Ions – Sekretarz Komitetu Parafialnego i Prezes Zjednoczenia Polskiego w 
Leeds. Pani Magdalenie, Jej mamie Alicji i całej Ich rodzinie wyrażamy serdeczne współczucie i zapewniamy o naszej 
modlitwie. 
 

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 PÓŁNOCNYM 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 BEZPŁATNE nowe alarmy. Formy zgłoszeniowe 
można otrzymać od Harrogate Community Voluntary Services, Community House, East Parade, Harrogate 5RR Tel. 
01423 504074" 
* ZABAWA W HARCERSKIEJ STANICY W FENTON - Młode Mazury zapraszają na Zabawę Dożynkową 
16. października w Harcerskiej Stanicy w Fenton od 20.00 do 1.00. Przygrywa 'Marek Cybulski. Zgłoszenia na numer tel. 
01427 718219 - Stanica Harcerska Fenton, Newark Road, Lincoln. LN1 2EJ 
 
 

S E R D E C Z N E     + PODZIĘKOWANIA +   B Ó G    Z A P Ł A Ć 
 
* OFIARODAWCOM - którzy w niedzielę 19.09.br. złożyli na potrzeby parafii dary: w Kopertkach £ 141-15p.; 
ofiary Gift AID – £ 191-54p.; na tacę – £ 252-28p.; Biuletyn – £ 33-30p. 
* „MARRONS solicitors” – za dar £ 20-00p. na naszą parafię.  

26  Niedziela  Zwykła 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚWIĘTEGO ŁUKASZA: (Łk 16,19-31) 
 

Żył pewien człowiek bogaty, który ubierał się w purpurę i bisior i dzień w dzień świetnie się bawił. U bramy 
jego pałacu leżał żebrak okryty wrzodami, imieniem Łazarz. Pragnął on nasycić się odpadkami ze stołu bogacza; 
nadto i psy przychodziły i lizały jego wrzody. Umarł żebrak, i aniołowie zanieśli go na łono Abrahama.  

Umarł także bogacz i został pogrzebany. Gdy w Otchłani, pogrążony w mękach, podniósł oczy, ujrzał z 
daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie. I zawołał: Ojcze Abrahamie, ulituj się nade mną i poślij Łazarza; niech 
koniec swego palca umoczy w wodzie i ochłodzi mój język, bo strasznie cierpię w tym płomieniu. Lecz Abraham 
odrzekł: Wspomnij, synu, że za życia otrzymałeś swoje dobra, a Łazarz przeciwnie, niedolę; teraz on tu doznaje 
pociechy, a ty męki cierpisz. A prócz tego między nami a wami zionie ogromna przepaść, tak że nikt, choćby chciał, 
stąd do was przejść nie może ani stamtąd do nas się przedostać. Tamten rzekł: Proszę cię więc, ojcze, poślij go do 
domu mojego ojca. Mam bowiem pięciu braci: niech ich przestrzeże, żeby i oni nie przyszli na to miejsce męki. 
Lecz Abraham odparł: Mają Mojżesza i Proroków, niechże ich słuchają. Nie, ojcze Abrahamie - odrzekł tamten - 
lecz gdyby kto z umarłych poszedł do nich, to się nawrócą. Odpowiedział mu: Jeśli Mojżesza i Proroków nie 
słuchają, to choćby kto z umarłych powstał, nie uwierzą. 
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