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Cały listopad jest czasem szczególnej pamięci o zmarłych. Modlitwa za nich jest 

świadectwem wiary w życie wieczne, w obcowanie ze zmarłymi i najlepszą pomocą. Taka 

modlitwa, skłania do refleksji i przypomina o doczesności naszej ziemskiej wędrówki.  

Wskazuje ona także na potęgę miłości zanoszonej jej słowami, miłości która wypraszamy u 

Boga zbawienie dla naszych najbliższych i drogich zmarłych. Wszak według nauki 

Kościoła to modlitwy za dusze zmarłych pomagają im zakończyć czyściec i dostąpić 
chwały nieba.  

 Wszystkich świętych - znanych i anonimowych, dawnych i współczesnych 

Kościół uroczyście wspomina 1 listopada. Uroczystość Wszystkich Świętych nie jest - jak 

czasem się myśli - "Świętem Zmarłych". W dniu Wszystkich Świętych Kościół raduje się z 

faktu, iż bardzo wielu naszych zmarłych dostąpiło już zbawienia i przebywa u Boga w 

niebie.  

 Uroczystość Wszystkich Świętych - jak każde święto w Kościele - ma charakter 

bardzo radosny. Niektóre imiona i życiorysy świętych są znane, gdyż zostali oni oficjalnie 

ogłoszeni takimi przez Kościół. Jednak liczba świętych jest tak wielka, że i cała wieczność - 
to będzie za mało, aby ich wszystkich poznać. I tak jak w ciągu roku mamy uroczystości ku czci poszczególnych świętych czy błogosławionych, tak 

w tym dniu czcimy na raz wszystkich, którzy już osiągnęli wieczne szczęście przebywania z Bogiem w niebie. Kościół wspomina nie tylko tych 

znanych nam imienia, ale także wszystkich wiernych zmarłych, którzy już osiągnęli zbawienie i przebywają w niebie. Widzi w nich swoich 

orędowników u Boga i przykłady do naśladowania. 

 Dzień Wszystkich Świętych przypomina prawdę o powszechnym powołaniu do świętości. Każdy chrześcijanin, niezależnie od konkretnej 

drogi życia, jest powołany do świętości. Tej pełni człowieczeństwa nie można osiągnąć własnymi siłami. Konieczna jest pomoc łaski Bożej, czyli dar 

życzliwości Boga. Ponieważ Stwórca powołuje do świętości wszystkich, także każdemu człowiekowi pomaga swą łaską. Teologia wskazuje, iż 
każdy otrzymał dar zbawienia, bo Jezus Chrystus złożył ofiarę za wszystkich ludzi. Od każdego z nas jednak zależy, w jakim stopniu przyjmiemy od 

Boga dar świętości. 

 Uroczystość Wszystkich Świętych zdecydowanie różni się od Dnia Zadusznego (Wspomnienia Wszystkich Wiernych Zmarłych) 

przypadającego na 2 listopada. Uroczystość przypadająca na 1 listopada wyraża powszechne powołanie do świętości. Wskazuje na hojność Pana 

Boga i pogłębia nadzieję, że wszelkie rozstanie nie jest ostateczne, bo wszyscy są zaproszeni do domu Ojca. Razem jednak Dzień Wszystkich 

Świętych i Dzień Zaduszny przypominają prawdę o wspólnocie Kościoła, obejmującej świętych w niebie, pokutujących w czyśćcu i żyjących jeszcze 

na ziemi.  

 Kult wszystkich świętych ma źródło w czci męczenników. W rocznicę śmierci, która dla chrześcijan jest dniem narodzin dla nieba, 

odprawiano na grobach męczenników Eucharystię i czytano opisy męczeństwa. Pamięć o tych, którzy krwią potwierdzili swoją wiarę była w 

pierwszych gminach chrześcijańskich bardzo pieczołowicie przechowywana. Każda z lokalnych wspólnot posiadała spis swoich męczenników, 

którzy przez sam fakt męczeństwa stawali się bliskimi Chrystusa, dlatego ich wstawiennictwo nabierało szczególnej mocy. Stopniowo do tych list 

dopisywano imiona nie tylko męczenników, ale też innych osób odznaczających się szczególną świętością. Pierwszym świętym spoza grona 

męczenników był zmarły w 397 r. biskup Marcin z Tours. 

Początki dnia wszystkich świętych sięgają IV w. W Antiochii czczono wtedy pamięć o wielu bezimiennych męczennikach, których wspominano w 

niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego. Kiedy w 610 r. papież Bonifacy IV otrzymał od cesarza starożytną świątynię pogańską Panteon, kazał złożyć 
tam liczne relikwie i poświecił tę budowlę na kościół pod wezwaniem Matki Boskiej Męczenników. Z rocznicą tych wydarzeń związane było 

rzymskie święto Wszystkich Świętych. Czczono wtedy jedynie Maryję i męczenników. W późniejszych wiekach dołączono kult "wszystkich 

doskonałych Sprawiedliwych". Dopiero z czasem obchody przeniesiono z maja na 1 listopada. 

W dniu Wszystkich Świętych po południu, po Nieszporach lub niezależnie od nich, na cmentarzu odprawia się procesję żałobną ze stacjami. Od 

południa Dnia Wszystkich Świętych i przez cały Dzień Zaduszny w kościołach i kaplicach publicznych można uzyskać odpust zupełny, ale tylko 

jeden raz.  

 Dzień Zaduszny nie jest "Świętem Zmarłych", ale jego obchody po części wynikają ze zwyczajów pogańskich. Pamięć o zmarłych była 

czczona od dawien dawna. W Rzymie obchodzono pogańskie rytuały w lutym każdego roku. Chrześcijanie przejęli tę cześć obrzędów, która nie była 

sprzeczna z wiarą. Początkowo wspominano najbliższą rodzinę. Powszechne wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych spotykamy dopiero w VII 

wieku. Narodziny Dnia Zadusznego przypadają na 998 r., kiedy to w klasztorach podległych opactwu Cluny zaczęto obchodzić 2 listopada 

wspomnienie zmarłych, którzy przeżywają swoje oczyszczenie w czyśćcu. 

 Według św. Katarzyny Genueńskiej, która najtrafniej pisała o tajemnicy czyśćca, największą karą dla duszy czyśćcowej jest tymczasowa 

rozłąka z Bogiem. Dusza ludzka poznając po śmierci Boga jako pełnię miłości pragnie zjednoczenia z Nim, a równocześnie rozpoznaje, że jeszcze 

nie jest tego godna i sama szuka możliwości oczyszczenia. Bóg odpowiada na to pragnienie duszy poprzez czyściec, dlatego też jest on dziełem 

miłosierdzia Boskiego. 

 W związku z Dniem Zadusznym można uzyskać odpusty dla zmarłych. Nawiedzając pobożnie cmentarz w dniach 2-8 listopada i modląc 

się "choćby tylko w myśli" za dusze zmarłych, przy zachowaniu stałych warunków odpustu: stanu łaski uświęcającej, przyjętej w danym dniu 

Komunii św., wolności od przywiązania do grzechu i modlitwy w intencjach Ojca Świętego (np. "Ojcze nasz" i "Zdrowaś Mario"). 

 
  

 

Nr 44 (2127)           †               O K R E S   Z W Y K Ł Y              †             31.10.2010 



PORZĄDEK   MSZY   ŚWIĘTYCH   I   NABOŻEŃSTW 

 
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 Z WYPOMINKAMI ZA ZMARŁYCH 
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 

 
PONIEDZIAŁEK, 1 LISTOPADA 2010; Dzień powszedni – w Polsce Wszystkich Świętych; 

  9:00 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o pomoc w trudnej sytuacji życiowej dla syna  

             Dawida Grabowskiego, oraz za zmarłych śp. + Władysławę Grabowską,  
             ojca + Aleksandra i brata + Andrzeja Grabowskiego 

  9:30 – NABOŻEŃSTWO ZA ZMARŁYCH Z WYPOMINKAMI 
10:00 – Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze  

             Boże  Błogosławieństwo – intencja własna pani Elżbiety Druś 
10:30 – NABOŻEŃSTWO ZA ZMARŁYCH Z WYPOMINKAMI 
18:30 – NABOŻEŃSTWO ZA ZMARŁYCH Z WYPOMINKAMI 
19:00 – ZA ŚP. ZMARŁYCH ZALECANYCH MODLITWIE KOŚCIOŁA W WYPOMINKACH 

WTOREK, 2 LISTOPADA 2010; WSPOMNIENIE WSZYSTKICH WIERNYCH ZMARŁYCH;  
  9:30 – NABOŻEŃSTWO ZA ZMARŁYCH Z WYPOMINKAMI 
10:00 – Za śp. męża + Bogusława Piesiewicz – dar intencji od żony Alicji  

10:30 – NABOŻEŃSTWO ZA ZMARŁYCH Z WYPOMINKAMI  
11:00 – W intencjach Ojca Świętego Benedykta XVI 

18:30 – NABOŻEŃSTWO ZA ZMARŁYCH Z WYPOMINKAMI 
19:00 – ZA ŚP. ZMARŁYCH ZALECANYCH MODLITWIE KOŚCIOŁA W WYPOMINKACH  

ŚRODA, 3 LISTOPADA 2010; Dzień powszedni; 
10:30 – NABOŻEŃSTWO ZA ZMARŁYCH Z WYPOMINKAMI  
11:00 – Za śp. męża + Eugeniusza i syna + Jana Parkola – intencja od p. Zofii Parkola 

18:30 – NABOŻEŃSTWO ZA ZMARŁYCH Z WYPOMINKAMI 
19:00 – ZA ŚP. ZMARŁYCH ZALECANYCH MODLITWIE KOŚCIOŁA W WYPOMINKACH 

CZWARTEK, 4 LISTOPADA 2010; Wspomnienie św. Karola Boromeusza; 
  9:00 – Za śp. + Janinę Gabiga – intencja miesięczna 11/12 

19:00 – ZA ŚP. ZMARŁYCH ZALECANYCH MODLITWIE KOŚCIOŁA W WYPOMINKACH 

19:30 – NABOŻEŃSTWO ZA ZMARŁYCH Z WYPOMINKAMI  
PIĄTEK, 5 LISTOPADA 2010; Dzień powszedni – 1. piątek miesiąca ku czci NSPJ; 

  9:00 – Za śp. męża + Konstantego, rodziców Jana i Walentynę, Józefa i Annę oraz 

             rodzeństwo z obojga Stron – intencja pani Elżbiety Druś 
19:00 – ZA ŚP. ZMARŁYCH ZALECANYCH MODLITWIE KOŚCIOŁA W WYPOMINKACH 

19:30 – NABOŻEŃSTWO ZA ZMARŁYCH Z WYPOMINKAMI  
SOBOTA, 6 LISTOPADA 2010; Dzień powszedni; 

  8.30 – ZA ŚP. ZMARŁYCH ZALECANYCH MODLITWIE KOŚCIOŁA W WYPOMINKACH 
                                

XXXII TYDZIEŃ ZWYKŁY 
18:00 – NABOŻEŃSTWO ZA ZMARŁYCH Z WYPOMINKAMI  
18.30 – Z prośbą o Błogosławieństwo Boże dla Joanny Ach Aftowicz – int. pp. Grochocińskich 

 
NIEDZIELA, 7 LISTOPADA 2010; 32 ZWYKŁA; 

  9:30 – Za śp. zmarłych członków Koła Żywego Różańca – intencja własna K.Ż.R. 

10:30 – NABOŻEŃSTWO ZA ZMARŁYCH Z WYPOMINKAMI 
11:00 – ZA ŚP. ZMARŁYCH ZALECANYCH MODLITWIE KOŚCIOŁA W WYPOMINKACH 
11:00 – BŁOGOSŁAWIEŃSTWO ROCZNIAKA – Leonard Daniel MUCHA 

 12:15 – CHRZEST – Gloria TRELIŃSKA  
HARROGATE 16:30 – Za śp. zmarłych z rodzin Szwedzińskich, Strzeleckich, Liebig i Hobson 

19.00 – Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze 

             Błogosławieństwo Boże i opiekę dla córki Faustynki i Jej rodziców Edyty i Piotra  

 

 



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

* MIESIĄC MODLITWY ZA ZMARŁYCH W KOŚCIELE – W listopadzie w sposób szczególny pamiętamy o 

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 i poświęcenie dla nas, za wszelkie dobro kiedyś od nich otrzymane, 

zanieśmy im dar modlitwy, a zwłaszcza dar Ofiary Mszy Św. Dopiero wtedy zaniesione kwiaty i zapalone na grobie 

znicze staną się wyrazem czegoś, co jest cenne w oczach Boga.  

 

* 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 

zmarłych zalecanych modlitwie Kościoła odprawimy każdego dnia Oktawy Dnia Zadusznego Mszę Św. 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 litanii imion śp. naszych bliskich zmarłych. 

* ZMARŁ ŚP. ANDRZEJ STAFIEJ w środę 27 października, zaopatrzony Świętymi Sakramentami Kościoła w 

wieku 24 lat. Rodzicom zmarłego naszego brata Stanisławowi i Teresie oraz rodzeństwu składamy serdeczne wyrazy 

współczucia, a zmarłego brata polecamy modlitwie wiernych. 

* ZMIANA GODZIN MSZY ŚWIĘTYCH W CZWARTEK I PIĄTEK z powodu Zebrania Dziekanów i 

pogrzebu śp. Ks. Sylwestra Krupa TChr., dlatego także przenosimy odwiedziny chorych parafian na przyszły tydzień. 
* 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 
 
* KATECHEZA NR 2. PRZYGOTOWUJĄCA DO BIERZMOWANIA DOROSŁYCH – odbędzie się W 

SOBOTĘ 6 LISTOPADA po wieczornej Mszy Świętej o godz. 19:30. 

 

* LEKTORZY:  - przypominamy, że w niedzielę obowiązuje cykl czytań „C”; a w tygodniu „rok II”. 

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 

Niedziela    5.11.10  g. 9.30  – A. Sztyrbicka & B. Malach *  g. 11.00 –  rodzina pp. Kula 

 

* ZDJĘCIA Z DOŻYNEK NA STRONIE PARAFIALNEJ zapraszamy - www.parafialeeds.co.uk 
 

K   O   M   U   N   I   K   A   T   Y 
* DAY  CENTRE  - zaprasza każdej środy Seniorów Parafii na obiad. 

Polskie Day Centre i Senior Cafe zapraszają wszystkich Parafian w niedzielę 21-ego listopada do kawiarni z domowymi 

wypiekami, na kiermasz ciast, na loterię fantową  oraz do odwiedzenia stoiska brick-a-brack, czyli „mydło-powidło”. 

Wszystkie te atrakcje po porannej Mszy Świętej i po Sumie na dużej Sali naszego Ośrodka. Zapraszamy! 

 

* 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! 

 
* 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.  



* „POPPY APEAL” - Jak co roku w o tej właśnie porze , czyli przed 11 listopada, cały kraj jednoczy się w swej 

ofiarności na ‘Poppy Apeal”, czyli na „Fundusz Maków”.  Maki te noszone na klapach płaszczów i garsonek, przy 

bluzkach i swetrach lub, jak w tym roku także w formie bransoletek, są wyrazem pamięci o wszystkich byłych i obecnych 

żołnierzach walczących  za naszą wolność i pokój na świecie. Fundusze zgromadzone ze zbiórek służą pomocy 

inwalidom, wdowom i sierotom oraz kombatantom  przeszłych konfliktów. W NASZYM OŚRODKU zbiórka przed 
Kościołem odbędzie się 6-ego i 7-ego listopada po wszystkich Mszach Św. Ponadto w tygodniu puszka i maki 

wystawione będą w naszym polskim sklepie i kawiarence.  W tym roku nowość – bransoletka z makami!  

* ZEBRANIE ZJEDNOCZENIA POLSKIEGO W LEEDS Prezes Zjednoczenia Polskiego w Leeds zaprasza 

przedstawicieli wszystkich organizacji zrzeszonych w Zjednoczeniu na zebranie, w sobotę 20-ego listopada o godz. 19:30. 

Celem zebrania jest podsumowanie działalności rocznej oraz ustalenie kalendarza wydarzeń na rok 2011. Zapraszam.  

 
* 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 

 

* MOVEMENT ACADEMY – w czwartki o godz. 18:30 zapraszamy na zajęcia ruchowe NIA – 

SKONSTUOWANE Z Tai Chi, Tae Quando, jogo oraz różnych stylów tańca. Zajęcia są bezpłatne dla osób powyżej 50 

lat. Przyjdź i zasmakuj ZABAWY RUCHEM w rytm różnych stylów muzyki i doskonałego relaksu ciała i umysłu. 

Zapraszamy!!! 

 

* ZJEDNOCZENIE POLSKIE W LEEDS zaprasza wszystkich do kawiarenki 7-listopada na domowe wypieki. 

Dochód z tego dnia przeznaczony będzie na „Poppy Apeal”. Zapraszamy! 

 

S E R D E C Z N E     + PODZIĘKOWANIA +   B Ó G    Z A P Ł A Ć 
 
* OFIARODAWCOM - którzy w niedzielę 25.10.br. złożyli na potrzeby parafii dary: w Kopertkach £ 169-42p.; 
ofiary Gift AID – £ 277-60p.; na tacę – £ 410-55p.; Biuletyn – £ 34-09p. 

Bóg Zapłać także dobrodziejom, którzy zapalając świece wotywne złożyli do skarbon na potrzeby naszego 

kościoła w październiku dar £ 120-80p,  
* ZA OFIARĘ NA KWIATY DO KOŚCIOŁA  £ 20-00p. pani Marysi Stalker Rabuszko. 

* KOMITET PARAFIALNY I ORGANIZATORZY DOŻYNEK 2010 - DZIĘKUJĄ  Serdeczne podziękowania 

dla wszystkich, którzy poświęcili swój czas i umiejętności, by umilić nam Święto Dożynkowe. Dziękujemy Ks. Proboszczowi za 

wspaniałą, prawdziwie wspólnotową Mszę Świętą. Składamy podziękowania  Chórowi „Harfa”, który jak zwykle swym pięknym 

śpiewem uświetnił liturgię. Bardzo serdecznie dziękujemy Polskiej Szkole Sobotniej, która wsparła naszą loterie fantami oraz 

przygotowała program artystyczny. Piękne dziękujemy należy się w szczególności Pani Teresie Aksamit –Hollingwell za jej wkład 

organizacyjno-artystyczny. Jej to bowiem zawdzięczamy nie tylko przygotowanie grupy tanecznej, ale także ułożenie kosza z darami 

na ołtarz oraz zrobienie wieńca dożynkowego. Serdeczne Bóg zapłać. Dziękujemy też naszej młodzieży,  czyli Gosi, Patrycji, 

Helence, Rebece, Natalii, Ani, Bartkowi, Kacprowi i Łukaszowi,  których taniec uświetnił nasz tradycyjny obrządek dożynkowy i 

prawdziwie wszystkich zachwycił. Dziękujemy też wszystkim, którzy pomogli tak w przygotowaniu święta, w jego trakcie, jak i w  

posprzątaniu po nim, tj. paniom: Stasi Skotnej, Teresie Hough, Marii Kolpa, Juliette Głosek, Hance Stanisławskiej, Dominice 

Kubickiej, Annie Kober, Agnieszce Sokołowskiej z córkami, Oli Cichockiej, Kasi Adamskiej, Grażynie Radomskiej, Gosi Cieśluk z 

córką; panom: Szymonowi Sawickiemu, Mariuszowi Martyn oraz  Państwu  Kwarciak, Państwu Dybikowskim, Państwu Wierzchoń, 
Państwu Stachurskim oraz wielu wielu innym. Dziękujemy naszym fotografom – Arkowi Skierawskiemu i Romanowi Paszel, których 

zdjęcia można obejrzeć  na tablicy w holu Ośrodka i na naszej stronie internetowej. Dziękujemy też Państwu drodzy Parafianie za tak 

tłumne przybycie na Dożynki! Państwa obecność była dla nas wielką radością. Bardzo serdecznie dziękujemy. Przy okazji 

zapraszamy osoby chętne do pomocy przy organizacji imprez parafialnych do włączenia się w prace naszej grupy.  
Uprzejmie prosimy o nie zdejmowanie zdjęć z tablicy przy wejściu do Ośrodka. 

 

 

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. 


