For Private Circulation † Strona internetowa parafii: www.parafialeeds.co.uk

CHAPELTOWN

POLSKIEJ PARAFII
LPCM Charity Registration Number 213673
M.B. CZĘSTOCHOWSKIEJ I ŚW. STANISŁAWA KOSTKI W LEEDS
ADRES KS. PROBOSZCZA † 6A, Harehills Lane, Leeds, LS7 4EY † Tel. 0113 262 3220
POLSKI OŚRODEK KATOLICKI † Newton Hill Road, Leeds, LS7 4JE † Tel. 0113 262 8019
Na prawach rękopisu + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Ks. Proboszcz Jan Zaręba

Nr 35 (2118)

†

OKRES ZWYKŁY

†

29.08.2010

30 Rocznica
Porozumień Sierpniowych Roku 1980
Porozumienia sierpniowe - cztery porozumienia zawarte przez rząd PRL z komitetami strajkowymi
powstałymi w sierpniu 1980 r. Były to (kolejno);
* porozumienie w Szczecinie - 30 sierpnia 1980 r.,
sygnowane przez Mariana Jurczyka,
* porozumienie w Gdańsku - 31 sierpnia 1980 r.,
sygnowane przez Lecha Wałęsę (słynnym, wielkim długopisem),
* porozumienie w Jastrzębiu-Zdroju - 3 września 1980 r.,
sygnowane przez Jarosława Sienkiewicza (a z ramienia PZPR przez Aleksandra Kopcia},
* porozumienie w Hucie Katowice (Dąbrowa Górnicza) - 11 września 1980 r.
W pierwszym punkcie porozumień gdańskich stwierdzano, że działalność związków zawodowych nie spełniła nadziei i oczekiwań
pracowników, dlatego uznaje się za celowe powołanie nowych, samorządnych związków zawodowych, które byłyby autentycznym
reprezentantem klasy pracującej. Na podstawie tego punktu dopuszczono do zarejestrowania NSZZ Solidarność.
W dalszej części rząd zobowiązał się m.in. do wniesienia do Sejmu ustawy o ograniczeniu cenzury. Władze zobowiązały się do
ponownego zatrudnienia osób zwolnionych z pracy po wydarzeniach 1970 i 1976 r. W kwestii gospodarczej władze zobowiązały się
do opublikowania podstawowych założeń reformy i umożliwienia nad nią publicznej dyskusji. Reforma miała opierać się na
zwiększonej samodzielności przedsiębiorstw i udziale samorządu robotniczego w zarządzaniu.
21 postulatów z Porozumień Sierpniowych
21 postulatów podpisanych przez Międzyzakładowy Komitetu Strajkowego w sierpniu 1980 zostały wpisane w sierpniu 2003 roku
przez Międzynarodowy Komitet Doradczy UNESCO Programu "Pamięć Świata" na międzynarodową listę najważniejszych zbiorów
archiwalnych istniejących na świecie. Oryginalne brzmienie ich jest następujące:
1. Zalegalizowanie niezależnych od partii i pracodawców związków zawodowych.
2. Zagwarantowanie prawa do strajku.
3. Przestrzeganie zagwarantowanej w Konstytucji PRL wolności słowa, druku i publikacji.
4. Przywrócenie do poprzednich praw ludzi zwolnionych z pracy po strajkach w 1970 i 1976 i studentów wydalonych z uczelni za przekonania,
zniesienie represji za przekonania.
5. Podanie w środkach masowego przekazu informacji o utworzeniu MKS oraz opublikowanie jego żądań.
6. Podjęcie realnych działań wyprowadzających kraj z kryzysu.
7. Wypłacenie strajkującym zarobków za strajk, jak za urlop wypoczynkowy, z funduszu 8. Centralnej Rady Związków Zawodowych.
8. Podniesienie zasadniczej płacy o 2 tys. zł.
9. Zagwarantowanie wzrostu płac równolegle do wzrostu cen.
10. Realizowanie pełnego zaopatrzenia rynku. Eksport wyłącznie nadwyżek.
11. Zniesienie cen komercyjnych oraz sprzedaży za dewizy w tzw. eksporcie wewnętrznym.
12. Wprowadzenie zasady doboru kadry kierowniczej na zasadach kwalifikacji, a nie przynależności partyjnej oraz zniesienie przywilejów Milicji
Obywatelskiej, Służby 14. 14. Bezpieczeństwa i aparatu partyjnego.
13. Wprowadzenie bonów żywnościowych na mięso.
14. Obniżenie wieku emerytalnego - dla kobiet do 50 lat, dla mężczyzn do 55, lub zapewnienie emerytur po przepracowaniu w PRL 30 lat dla kobiet
i 35 dla mężczyzn.
15. Zrównanie rent i emerytur starego portfela.
16. Poprawienie warunków pracy służby zdrowia.
17. Zapewnienie odpowiedniej ilości miejsc w żłobkach i przedszkolach.
18. Wprowadzenie płatnych urlopów macierzyńskich przez 3 lata.
19. Skrócenie czasu oczekiwania na mieszkania.
20. Podniesienie diety z 40 do 100 złotych i dodatku za rozłąkę.
21. Wprowadzenie wszystkich sobót wolnych od pracy.

PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH I NABOŻEŃSTW
NIEDZIELA, 29 SIERPIEŃ 2010; 22 ZWYKŁA; Wspomnienie męczeństwa Jana Chrzciciela;

SELBY
WAKEFIELD

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
Chrzest – Charlie Philip VIEIRA
13:00 – ------------------------------ INTENCJA WOLNA -------------------------------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

PONIEDZIAŁEK, 30 SIERPIEŃ 2010; Dzień powszedni;
10:00 – Za śp. 69 OO. Augustianów zamordowanych przez Niemców w Polsce jednego dnia i ojca Jana
Austynia – intencja od pani Stefanii
WTOREK, 31 SIERPIEŃ 2010; Dzień powszedni;
10:00 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże i zdrowie dla mamy Anny – intencja syna
Tomasza
ŚRODA, 1 WRZESIEŃ 2010; Rocznica Wybuchu II Wojny Światowej; Wspomnienie bł. Bronisławy;
11:00 – Za śp. tatę Waldemara Jagielskiego – intencja syna Waldemara Jagielskiego
CZWARTEK, 2 WRZESIEŃ 2010; Dzień powszedni;
10:00 – Za śp. męża Konstantego, rodziców: Jana i Walentynę, Józefa i Annę, i Rodzeństwo z obojga stron –
intencja pani Elżbiety Druś
PIĄTEK, 3 WRZESIEŃ 2010; Wspomnienie św. Grzegorza Wielkiego;
10:00 – Za śp. Joannę Gabiga - intencja pani Elżbiety Druś
19:00 – Za śp. żonę Kazimierę Rabuszko z okazji rocznicy ślubu – intencja męża Edwarda
SOBOTA, 4 WRZESIEŃ 2010; Dzień powszedni;
9:00 – Za śp. Jana Krauz – intencja od pana Ryszarda Tybińskiego
15:00 – chrzest: Kuba Maxamilian WARREN
XXIII TYDZIEŃ ZWYKŁY
18:30 – Za śp. mamę Leokadię Stasiak w 5 rocznicę śmierci, ojca Mariana Stasiak oraz Aleksandra Miążek –
intencja od Syna i Córki z Rodziną
NIEDZIELA, 5 WRZESIEŃ 2010; 23 ZWYKŁA;
9:30 – Za śp. siostrę Annę oraz braci: Jana i Stanisława Trzcińskich - intencja Państwa Sztyrbickich
11:00 – Za śp. Gustawa Wańczyckiego w 4 rocznicę śmierci – intencja żony Krystyny z Rodziną
HARROGATE 14:00 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże i zdrowie dla córki Teresy z okazji urodzin
oraz dla całej Jej Rodziny
WAKEFIELD 16:30 – ------------------------------ INTENCJA WOLNA -------------------------------19:00 – Za śp. mamę Marię Tybińską w 5 rocznicę śmierci – intencja syna Ryszarda

OGŁOSZENIA

DUSZPASTERSKIE

W najbliższym tygodniu w liturgii Kościoła będziemy wspominali:
• środa, 1 września – Wspomnienie bł. Bronisławy – zakonnicy, norbertanki ze Zwierzyńca;
• piątek, 27 sierpnia - Wspomnienie św. Grzegorza Wielkiego – papieża, doktora Kościoła, reformatora obrzędów
liturgicznych.
*

W tym tygodniu dni eucharystyczne miesiąca Września – I. Czwartek i I. Piątek. Zachęcamy do Spowiedzi i
Komunii Świętej.

*

Odwiedziny Chorych w I Czwartek i I Piątek - wg odwiedzin zwyczajnych, comiesięcznych.

*

W najbliższy piątek, 3 września br., o godz. 19:30 w Sali Klubu zebranie Komitetu Klubowego. Zapraszamy.

*

Decyzją Księdza Rektora Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii ks. Wiktor Ostrowski zostaje przeniesiony do
posługi duszpasterskiej w Cardiff w Walii. W związku z tym Komitet Parafialny zaprasza Parafian na uroczyste
pożegnanie Księdza Wikarego, przy tradycyjnej lampce wina i cieście, które będzie miało miejsce na dużej sali
naszego Ośrodka w przyszłą niedzielę, 5-ego września, po sumie. Zapraszamy.

*

W przyszłą niedzielę po Mszy Świętej o godz. 11:00 zmiana Tajemnic Różańcowych.

Rektorat Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii zaprasza do udziału w tradycyjnej pielgrzymce do
sanktuarium maryjnego w Aylesford. Pielgrzymka odbędzie się w najbliższą niedzielę. Szczegółowy program na
plakatach.
*
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 ( II ) 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.
*
ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE ( I ) W sakramentalny związek małżeński pragną wstąpić zamieszkali w
Leeds: Rafał Paweł ŚWIĘCKI, kawaler, i Katarzyna Anna SZULEJKO, 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 12.09.10 g. 9.30 – rodzina pp. Epstain
* g. 11.00 – M. Ions & T. Kurdziel
Niedziela 19.09.10 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.

SERDECZNE
*

+

PODZIĘKOWANIA

+ BÓG

ZAPŁAĆ

OFIARODAWCOM - którzy w niedzielę 22.08.br. złożyli na potrzeby parafii dary:
w Kopertkach £ 194-67p.; ofiary Gift AID – £ 258-45p.; na tacę – £ 362-77p.;
Biuletyn – £ 39-25p; Ofiara na Powódź na Śląsku: £ 980-00p;
Ofiara na Kwiaty - £ 10-00p – Pani Krystyna Wańczycka.

Pani Łucja Szymańska pragnie gorąco podziękować ks. Wiktorowi Ostrowskiemu za uroczyście odprawienie Mszy
Świętej i gorąca modlitwę przy miejscu spoczynku Stasia. „Gorące podziękowanie składam w imieniu Stasia za serdeczny
i piękny śpiew naszemu Chórowi z panem Andrzejem na czele. Bardzo dziękuję pani Helenie Monist, panu Ryszardowi
Biedka, panu Andrzejowi Filarskiemu i Basi za czynny udział we Mszy Św., pani Izabeli Kmietowicz i pani Halinie za
pyszny posiłek przed i po pogrzebie. Moc gorących podziękowań składam wszystkim – Stasia i moim Przyjaciołom za
Ich obecność, gorące modlitwy, udział we Mszy Św. i za dary pieniężne na St. Gemma’s Hospice w kwocie: £ 316-15p.
Jestem wdzięczna również Zakładowi Pogrzebowemu za ich nadzwyczajną obsługę całego pogrzebu mojego Męża. Bóg
zapłać”.
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.

