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Adwent (z łac. adventus - przyjście, przybycie) to okres w roku liturgicznym, który trwa od 23 
do 28 dni i obejmuje cztery kolejne niedziele przed 25 grudnia. Stanowi pierwszy okres w 
każdym nowym roku liturgicznym. Adwent składa się z dwóch  okresów: 
1. czasu, w którym kierujemy nasze serca ku oczekiwaniu powtórnego przyjścia Jezusa w 
chwale na końcu czasów (okres od początku Adwentu do 16 grudnia włącznie); 
2. czasu bezpośredniego przygotowania do uroczystości Narodzenia Pańskiego, w której 
wspominamy pierwsze przyjście Chrystusa. 
 Pierwsze ślady obchodzenia Adwentu spotykamy w IV w. między innymi w liturgii 
galijskiej i hiszpańskiej. Z pewnością Adwent nie istniał zanim zaistniała stała data świąt 
Narodzenia Pańskiego. Została ona wyznaczona dopiero w II połowie IV wieku. W Hiszpanii 
pierwsze wzmianki o przygotowaniu do obchodu Narodzenia Pańskiego pochodzą z roku 380. 
Kanon 4 synodu w Saragossie, poleca wiernym, aby od dnia 17 grudnia do Epifanii (6 stycznia) 
gorliwie gromadzili się w kościele, nie opuszczając ani jednego dnia. Adwent miał tam 
charakter pokutny i ascetyczny. W Rzymie okres przygotowania do Narodzenia Pańskiego 
został wprowadzony dopiero w drugiej połowie VI wieku. Adwent miał tu charakter 
liturgicznego przygotowania na radosne święta Narodzenia Pańskiego, ze śpiewem Alleluja, Te 

Deum laudamus. Od czasów św. Grzegorza Wielkiego (590-604) Adwent w Rzymie obejmował 
już 4 tygodnie. Na początku IX w. Adwent nabiera także charakteru eschatologicznego - staje się czasem przygotowania na ostateczne przyjście 
Chrystusa. W wyniku połączenia tradycji gallikańskiej i rzymskiej ukształtował się Adwent, jaki przeżywamy do dziś - liturgicznie rzymski, a 
ascetycznie gallikański (kolor fioletowy, bez Gloria i Te Deum). Forma ta znana była już w całym Kościele, do czego przyczyniły się nowe zakony, 
zwłaszcza franciszkanie. 
Teksty liturgiczne Adwentu ukazują postacie Starego i Nowego Testamentu, przez których życie i działalność Bóg zapowiadał i przygotowywał 
świat na przyjście Jego Syna. Adwent to czas radosnego oczekiwania na spotkanie z Panem i przygotowania się do niego przez pokutę i 
oczyszczenie. Dlatego Kościół zachęca do przystąpienia do sakramentu pokuty i pojednania. W zatwierdzonej niedawno nowej wersji przykazań 
kościelnych nie ma już zapisu o zakazie zabaw hucznych w czasach pokuty. Adwent nie jest w sensie ścisłym czasem pokuty, tak jak na przykład 
Wielki Post. Ma on bowiem charakter radosny. 
 W czasie całego Adwentu, poza niedzielami i uroczystością Niepokalanego Poczęcia NMP (8 grudnia), odprawiane są Roraty. Są to Msze 
święte ku czci Najświętszej Maryi Panny, odprawiane bardzo wczesnym rankiem. Ich nazwa pochodzi od łacińskich słów pieśni często śpiewanej na 
ich początku - Rorate caeli desuper (Spuśćcie rosę, niebiosa). Najstarsze ślady Rorat w polskiej tradycji pochodzą z XII w. W XVI w. W czasie 
Rorat przy ołtarzu znajduje się dodatkowa, ozdobna świeca - symbolizuje ona obecność Maryi. Eucharystia rozpoczyna się przy zgaszonych 
światłach; zapalają się one dopiero podczas uroczystego hymnu "Chwała na wysokości Bogu". Jest to jeden z nielicznych przypadków w roku 
liturgicznym, kiedy hymn ten śpiewa się każdego dnia (chociaż wyłącznie podczas Rorat). 
Od IX w. dla drugiej części Adwentu charakterystyczne są tzw. antyfony "O", ponieważ wszystkie rozpoczynają się właśnie od tej litery: O 

Sapientia, O Adonai, O Radix Jesse, O Clavis David, O Oriens, O Rex gentium, O Emmanuel. Tak uszeregował je Amalariusz z Metzu (+ 850). 
Oparte są na obrazach i symbolach biblijnych. Antyfony te w tłumaczeniu polskim stanowią siedem kolejnych zwrotek dawno śpiewanej pieśni 
"Mądrości, która z ust Bożych wypływasz".  
 

 III Niedziela Adwentu jest nazywana Niedzielą Różową lub - z łaciny - Niedzielą GAUDETE. Nazwa ta pochodzi od słów antyfony na 
wejście: "Gaudete in Domino", radujcie się w Panu. Szaty liturgiczne mogą być - wyjątkowo - koloru różowego, a nie, jak w pozostałe niedziele 
Adwentu, fioletowe. Teksty liturgii tej niedzieli przepełnione są radością z zapowiadanego przyjścia Chrystusa i odkupienia, jakie przynosi.   

 Jednym z najbardziej wymownych zwyczajów adwentowych jest wieniec adwentowy, który ustawia się koło ołtarza. Zwyczaj ten pochodzi 
z Niemiec, gdzie w 1839 r. pastor prowadzący przytułek dla sierot wpadł na pomysł, aby wieńcem przystroić świetlicę dla dzieci. Razem z 
wychowankami w I niedzielę adwentu zapalił pierwszą świecę adwentową, by wytworzyć nastrój skłaniający do modlitwy. Następne, mniejsze 
dwadzieścia cztery świece podopieczni zapalali każdego dnia aż do Wigilii, gromadząc się na śpiew i modlitwę. Później drewniane koło przystrojono 
gałązkami jodły. Z czasem liczbę świec zmniejszono do czterech, a zwyczaj ten szybko rozszedł się po wielu krajach. W Polsce zwyczaj ten pojawił 
się po pierwszej wojnie światowej. Obecnie mamy wieńce adwentowe w kościele, ale także w wielu domach stroiki bożonarodzeniowe mają właśnie 
kształt wieńca. Na wieńcu są umieszczone cztery świece symbolizujące cztery niedziele adwentowe. Zapalanie świec oznacza czuwanie i gotowość 
na przyjście Chrystusa. Świece i lampiony posiadają w Adwencie bogatą symbolikę. Światło jest symbolem Chrystusa, gdyż prorocy zapowiadali Go 
jako światłość, a także sam Chrystus mówi o sobie: "Ja jestem światłością świata, kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał 
światło życia". 
 

 Pięknym przejawem adwentowej liturgii światła jest lampion. Przygotowuje się go najczęściej z brystolu lub kartonu. Stanowi on formę 
czworoboku zamkniętego, którego ścianki, podklejone od wewnątrz kolorową bibułką, przypominają gotyckie witraże z symbolami chrześcijańskimi 
lub scenami biblijnymi. Wewnątrz umieszcza się świecę, która zapalana jest na początku Mszy Roratniej. Idąc na roraty, dzieci zabierają je ze sobą 
aby rozświetlały mroki grudniowej nocy. Ta piękna w swej wymowie symbolika przypomina nam o konieczności zbierania przez cały adwent 
dobrych uczynków, które mogłyby rozjaśnić mroki grzechu w naszej duszy, wskazać Chrystusowi drogę do naszego serca. By, kiedy w pięknie 
przyozdobionej świątyni znajdzie się miejsce na betlejemski żłóbek, w naszym sercu znalazło się jednocześnie miejsce dla małego Jezusa.  
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PORZĄDEK   MSZY   ŚWIĘTYCH   I   NABOŻEŃSTW 
 
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 wysłuchanie pewnej intencji z prośbą  
                             o Boże Błogosławieństwo i dalszą opiekę  

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

PONIEDZIAŁEK, 29 LISTOPADA 2010; Dzień powszedni; 

10:00 – Za śp. + Annę i + Wiktora Boruckich – dar intencji pp. Janiny i Antoniego Winnik 

WTOREK, 30 LISTOPADA 2010; Święto św. Andrzeja, Apostoła;  

10:00 – Za śp. + Annę Borucką – dar intencji od Sekcji Kopertowej p. Aliny, p. Alicji,  

             p. Janiny, p. Alicji i p. Janka   

12:45 – POGRZEB – ŚP. MARII DREWNOWSKIEJ  

ŚRODA, 1 GRUDNIA 2010; Dzień powszedni; 

11:00 – Za śp. dziadków + Adama i + Katarzynę Freliszków, oraz zmarłych z rodziny 

             Piesiewiczów i Pruszkowskich – dar int. od p. Alicji Piesiewicz 

CZWARTEK, 2 GRUDNIA 2010; Dzień powszedni; 

10:00 – Za śp. siostrę + Rozalię Plazak zmarłą w Kanadzie – dar intencji od siostry  

             p. Heleny Perzyńskiej na 30 dzień po śmierci 

19:00 – Za śp. ojca chrzestnego + Mariana Szablewskiego – intencja od chrześnicy Marty 

PIĄTEK, 3 GRUDNIA 2010; Wspomnienie św. Franciszka Ksawerego, I piątek miesiąca; 

10:00 – Za śp. ojca + Józefa Rytwińskiego i mamę + Wacławę oraz zmarłych z rodzin 

             Rytwińskich i Żółtowskich – intencja od pp. A.W. Żółtowskich 

10:30 – NABOŻEŃSTWO DO NSPJ 
18.30 – 19.00 – ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU – okazja do spowiedzi św. 
19:00 – Za śp. ojca + Jana Rokitkę w rocznicę śmierci – int. od córki Małgorzaty z rodziną  

SOBOTA, 4 GRUDNIA 2010; Wspomnienie św. Barbary; 

  8.30 – Za śp. + Janinę Gabiga – intencja od p. Elżbiety Druś 

                                II TYDZIEŃ ADWENTY 

18.30 – Za śp. męża + Stefana Strug – intencja od żony 

NIEDZIELA, 5 GRUDNIA 2010; 2 ADWENTU; 

  9:30 – Za śp. męża + Władysława Piejko w 12 rocz. śmierci – int. od żony Magdaleny 

10:30 – GODZINKI O NIEPOKALANYM POCZĘCIU NMP 
11:00 – Do Bożego Miłosierdzia za wstawiennictwem MB Różańcowej z prośbą  

                            o Błogosławieństwo Boże i zdrowie dla członków Koła Różańcowego i ich rodzin oraz 

                            za zmarłych członków Koła Żywego Różańca – intencja własna Koła Żywego Różańca 
HARROGATE 16:30 – ROCZEK – Karoliny Ewy PRZYBYŁ – Do Bożej Opatrzności z prośba o Boże  

                            Błogosławieństwo dla roczniaka Karoliny Ewy Przybył oraz dla Jej rodziców  

                            Małgorzaty i Jacka oraz brata Filipa  

19:00 – Za śp. ojca + Jacka piasta – intencja od córki Magdaleny 

 

 

 

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

* NOWY ROK LITURGICZNY I DUSZPASTERSKI Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy nowy rok liturgiczny. 
Upłynie on nam pod hasłem: „W komunii z Bogiem”. W ciągu poszczególnych miesięcy tego roku będziemy się starali 
pogłębiać naszą komunię z Panem Bogiem. Chodzi o to, aby nasze osobiste relacje z Bogiem, a także te we wspólnocie 
rodzinnej i we wspólnocie Kościoła, były bardziej dojrzałe.  
* KOLEKTA SEKCJI CHARYTATYWNEJ NASZEJ PARAFII NA PACZKI ŚWIĄTECZNE – dla 
starszych i chorych naszych Parafian zostanie zebrana na II tacę u drzwi – polecamy ją szczególnej ofiarności wszystkich 
parafian jako czyn dobroci adwentowej. 
 



W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM: 
• 30 XI – św. Andrzej Apostoł, brat św. Piotra. Tradycja mówi, że ewangelizował tereny, na których dziś dominuje 

prawosławie; jest też bardzo uroczyście czczony w Kościołach wschodnich (święto); 
• 3 XII – św. Franciszek Ksawery (1506-1552), prezbiter, jezuita, uważany za jednego z największych misjonarzy w 

dziejach Kościoła (wspomnienie obowiązkowe); 
• 4 XII – św. Barbara, dziewica i męczennica z przełomy III i IV wieku, szczególna patronka górników i hutników 

(wspomnienie dowolne); 
* I-WSZY  PIĄTEK  MIESIĄCA  poświęcony NS Pana Jezusa – przypada w tym tygodniu.  
* ODWIEDZINY  CHORYCH  PARAFIAN  przypadają w tym tygodniu wg ustalonej kolejności: 
CZWARTEK – 2.12.br. od godz. 8.45 w dzielnicach: Leeds 7 – Osiedle Kanada, Leeds 8 i 9; 
PIĄTEK – 3.12.br. od godz. 8.45 w dzielnicach Leeds 7 i 17. Chorych prosimy zgłaszać do środy 
* 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. 
* POGRZEB ŚP. MARII DREWNOWSKIEJ zmarłej 18 listopada w wieku 87 lat zostanie odprawiony w 
naszym kościele we wtorek 30 listopada o godz. 12:45. Rodzinie zmarłej naszej siostry składamy serdeczne wyrazy 
współczucia, a zmarłą naszą Parafiankę polecamy modlitwie wiernych. 
* 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 – trwa – W SOBOTĘ 4. grudnia O GODZ. 18:30. 
Konferencja 2. – PRZYMIOTY MIŁOŚCI MAŁŻEŃSKIEJ 

* LEKTORZY:  - przypominamy, że w niedzielę obowiązuje cykl czytań „A”; a w tygodniu „rok I”. 
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 
Niedziela    2.01.11  g. 9.30  – rodzeństwo pp. Tosta * g. 11.00 –  K. Niczyperowicz & H. Stanisławska 
* ZMIANA  TAJEMNIC  W  KOLE  ŻYWEGO  RÓŻAŃCA – odbędzie się jak zawsze pierwszej niedzieli 
miesiąca tj. w PRZYSZŁĄ NIEDZIELĘ – po Sumie. 
 

K   O   M   U   N   I   K   A   T   Y 
* DAY  CENTRE  - zaprasza każdej środy Seniorów Parafii na obiad. 
* ZEBRANIE KOMITETU PARAFIALNEGO - odbędzie się we czwartek 2. grudnia o godz.19:30. 
* ŚWIĘTY MIKOŁAJ W LEEDS Nasza Polska Szkoła Sobotnia  oraz InvardArts zapraszają wszystkie dzieci 
naszej Wspólnoty Polskiej na spotkanie ze Św. Mikołajem. Wejście  na spotkanie tylko z biletem, który można nabyć w 
naszym polskim sklepiku, w Szkole lub u Państwa Green (tel. 07956012058), do 1-ego grudnia włącznie. Cena biletu 
Ł6.00. Św. Mikołaja można będzie spotkać w sobotę lub niedzielę, od godz. 15.00 do 18.00. Ilość biletów jest 
ograniczona. Oprócz spotkania ze Św. Mikołajem dla dzieci zorganizowana będzie zabawa taneczna, gry i zabawy. 
Zapraszamy serdecznie! 
* KARP ŚWIĄTECZNY ZE SKLEPIKU PARAFIALNEGO – „wypatroszony z głową” w naszym polskim 
sklepie parafialnym. Cena 6,50 GBP za kg. Prosimy o składanie zamówień w sklepiku najszybciej jak to możliwe – 
najlepiej już dzisiaj – MUSIMY BOWIEM ZŁOŻYĆ JAK NAJSZYBCIEJ TO ZAMÓWIENIE U DOSTAWCY – 
ZAPRASZAMY. 
 
Restauracja Klubowa zaprasza na specjalny angielski 'Christmas Dinner'. 
Pieczeń z indyka  albo pieczeń wołowa z Yorkshire pudding, nadziewka, keiłbaski z boczkiem, brukselka, marchewka, 
pieczone ziemniaki.  Restauracja otwarta w soboty od 17-00 do 21.00 i w niedziele od 12.00 do 16.00.  Zapraszamy. 
* ZEBRANIE KOMITETU KLUBOWEGO - Ze względu na wyjazd Prezes zarządu klubu, następne zebranie 
Zarządu odłożone do piątku, 3 grudnia - godz.19.30. 
* PRACA PRZY SPISIE LUDNOŚCI - W Anglii i Walii potrzebnych będzie 29 tys. osób pracujących na cały 
etat lub pół etatu przy Okresowym Spisie Ludności na wiosnę przyszłego roku. Oferty pracy znajdą Państwo na 
www.censusjobs.co.uk. Zachęcamy. 
* POLSKI KLUB SOBOTNI W RIPON DLA DZIECI W WIEKU 8-12 LAT.  Pierwsze spotkanie  
4.12.2010 - uroczyste otwarcie z Świętym Mikołajem!.  Wszystkich informacji udziela WOJTEK DALKOWSKI. 
Numery Kontaktowe:  01765 690238 lub 
0788 9315739 po 18.00.  e-mail: list@post.pl 



* SPOTKANIA “MAM I MALUCHÓW W HARROGATE - Spotkanie MAM I MALUCHÓW w Harrogate 
(Bilton Sure Start Centre) co wtorek od 9.00 do 11.00 rano.  Wszystkich informacji udziela Maja Monks - numer 
kontaktowy:  07920 529217 
* LEKCJE TAŃCA DLA DZIECI W SOBOTY PO ZAJĘCIACH SZKOLNYCH Zapraszamy dzieci i 
młodzież w sobotę po lekcjach na dużą Salę Ośrodka, na lekcje tańca jazz, lirycal jazz i modern z Żanetą Majcher, która 
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". W 
pierwszej 10-tki tego programu . Absolwentka Nowojorskiej szkoly tanca Broadway Dance Center, jednej z najlepszych 
szkół na świecie oraz obecna studentka Northern School of Contemporary.  
* ZESPOL TEATRALNY "FREDREUM" SERDECZNIE ZAPRASZA NA SZTUKE - KOMEDIE   A. 
FREDRY P.T. "DWIE BLIZNY", KTORA WYSTAWI  W NIEDZIELE, DNIA 12-TEGO GRUDNIA O GODZ. 16.00. 
Wstep £ 5.00. ( W cenie biletu herbata i ciasto) 
Sztuka jest wesoła. wspaniale odegrana a dekoracje prawdziwie profesjonalne!!!!! Warto, teraz, przy szarej pogodzie, i 
depresyjnych wiadomościach medialnych wejść choć na chwile w atmosferę  beztroski, humoru i szczęścia młodych 
kochających się ludzi. Zapraszamy serdecznie, i gwarantujemy państwu bardzo przyjemnie spędzone popołudnie. 
* SZTAB WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY Ważne! W tym roku po raz pierwszy Sztab 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy powstanie u nas w Leeds. Zorganizowanie imprezy takiej jak WOŚP wymaga 
współpracy wielu ludzi  mądrych, zdolnych, dobrych i chętnych do pracy. Dlatego jeżeli ktoś znajduje w sobie chęć  
współtworzenia WOŚP w Leeds, wspomożenia tej inicjatywy artystycznie, intelektualnie, towarzysko, czyli 
przyczynienia się w jakikolwiek sposób choćby najmniejszy, zapraszamy serdecznie na spotkanie organizacyjne WOŚP, 
które odbędzie się na dużej Sali naszego Ośrodka w sobotę 4-ego grudnia o godz. 19:00. Bliższe informacje u 
Koordynatorki – Agaty pod nr 07716374536 lub pod adresem agatnikk@aol.co.uk. Zapraszamy! 
* KURS NA OCHRONIARZA W NASZYM OŚRODKU - Weekendowe kursy na ochroniarzy w Roundhay 
Road Resource Centre już 4.12 i 5/12  oraz 11/12 i 12/12. Szczegóły na plakatach w Ośrodku.  
* WYDARZENIE POLONIJNE W LEEDS TRWA – „MUSISZ TO POKAZAĆ ANGLIKOM” Na I piętrze Leeds City 

Museum, które znajduje się przy Millenium Sqare, otwarta została wystawa  opowiadająca o historii Społeczności 

Polskiej w Leeds i o bogactwie polskich tradycji narodowych. Wystawa ta stanowi integralną część ekspozycji na temat 

historii naszego miasta. Polska część wystawy przygotowana została przez Polska Szkołę Sobotnią a koordynatorem 

wszelkich poczynań oraz projektodawcą jest pani dr Zuzanna Green, której dziękujemy z całego serca.  Bardzo serdecznie 

zapraszamy do zwiedzenia wystawy  (wstęp bezpłatny).  Byłoby nam miło, gdyby odwiedzili Państwo wystawę w 

sobotę 11-ego grudnia między godziną 11 a 16, kiedy to dzieci i nauczyciele naszej Szkoły  przedstawiać będą piękno i 

bogactwo naszej narodowej kultury. Zapraszamy. 

 

S E R D E C Z N E     + PODZIĘKOWANIA +   B Ó G    Z A P Ł A Ć 
 
* OFIARODAWCOM - którzy w niedzielę 21.11.br. złożyli na potrzeby parafii dary: w Kopertkach £ 138-21p.; 
ofiary Gift AID – £ 238-50p.; na tacę – £ 328-21p.; Biuletyn – £ 38-00p. 
* DAY CENTRE DZIĘKUJE - Organizatorzy Kiermaszu Polskiego Day Centre i Seniors’ Cafe z całego serca 
dziękują wszystkim osobom , które wspomogły naszą inicjatywę. Bardzo serdecznie dziękujemy tak osobom prywatnym, 
jak i organizacjom za fanty na loterię, za rzeczy na kiermasz bic-o-brack i produkty na stoisko z artykułami spożywczymi. 
Serdeczne Bóg zapłać składamy tym, którzy przygotowali wspaniałe wypieki do kawiarenki i na sprzedaż. Państwa 
hojność przeszła nasze oczekiwania. Dziękujemy także za pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu imprezy. Jeszcze 
raz – wszystkim , którzy poparli nasz kiermasz biorąc w nim udział – Bóg zapłać. 
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 
 

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. 

 
 


