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Historia święta Matki sięga czasów starożytnych - obchodzono je w starożytnej Grecji Składano wówczas 

hołd Rei, żonie Kronosa, która była matką wszechświata i wszystkich bóstw. W czasach starożytnych 

kultem otaczano matki-boginie, symbole płodności i urodzaju. W czasach nowożytnych, w 

siedemnastowiecznej Anglii, w czwartą niedzielę Wielkiego Postu obchodzono Niedzielę u Matki 

(Mothering Sunday). Był to dzień wolny od pracy, w którym dorosłe pracujące dzieci wracały do domów 

rodziców by oddać cześć swoim matkom. Swoje powstanie to święto zawdzięcza temu, że wiele ubogich 

dzieci, oddanych było na służbę i mieszkało z dala od domów. W Niedzielę u Matki dostawali oni dzień 
wolnego po to, aby mogli spędzić choćby trochę czasu ze swoją rodziną. Symbolem święta było matczyne 

ciasto, które piekły i przywoziły do domu córki na znak szacunku i miłości. Święto przetrwało do ok. XIX 

w. a obchodzenie go powróciło po zakończeniu II wojny światowej.  

 (…) Biblia pokazuje, że być kobietą to być kimś szczególnie wrażliwym na świat osób, więzi i 

wartości. Bóg stworzył najpierw mężczyznę, dlatego że swoją niezwykłość odsłaniał stopniowo. (…) 

Niezwykłością kobiety jest to, że może być matką, czyli kimś, kto potrafi ofiarować część własnego ciała i 

część własnej krwi po to, by mogło zaistnieć nowe życie. Kobieta-matka to ktoś najbardziej podobny do 

Chrystusa, który na krzyżu ofiarował nam całe swoje Ciało i przelał dla nas wszystką swoją Krew. Kościół 

od zawsze głosił, że najwspanialszym człowiekiem w historii ludzkości nie był jakiś mężczyzna, lecz 

kobieta - Maryja. Matka Chrystusa to arcydzieło kobiecości i człowieczeństwa! Syn Boży przyjął ciało 

mężczyzny po to, by chronić kobiety. Najbardziej niezwykłym przejawem kobiecego geniuszu jest 

macierzyństwo.  

Nie chodzi tu tylko o macierzyństwo fizyczne. Nie mniej ważne jest macierzyństwo duchowe, które 

oznacza przekazywanie i podtrzymywanie życia w innych ludziach poprzez karmienie ich kobiecą 
obecnością, miłością i codzienną troską. W tym sensie każda kobieta jest 

powołana do macierzyństwa.  

 Kobieta uczy się miłości macierzyńskiej od Boga, który nie jest ani 

mężczyzną, ani kobietą, lecz pełnią, i który jednocześnie kocha nas miłością 
ojcowską i macierzyńską. W Księdze Izajasza Stwórca zapewnia nas o tym, 

że "jak kogo pociesza własna matka, tak Ja was pocieszać będę" (Iz 66, 

13).(…) Macierzyństwo to nie tylko przekazanie dziecku życia. To także 

trud wychowania tak, by w przyszłości w dojrzały sposób radziło ono sobie 

w konfrontacji z otaczającym światem i trudami życia. Matka, która dojrzale 

kocha, wie, że dziecko potrzebuje miłości obojga rodziców. W zamyśle 

Boga dziecko to owoc miłości mamy i taty, a nie uboczny produkt 

współżycia seksualnego.  

 Przyjście na świat dzieci nie oznacza, iż odtąd rodzice przestają 
być małżonkami czy że są małżonkami w mniejszym stopniu. Kobieta - poznając smak macierzyńskiej 

miłości i radości - powinna pozostać żoną i najważniejszą osobą dla swego męża. (…) Dojrzała matka 

zdaje sobie sprawę z tego, iż na zawsze pozostaje żoną i że ma potrzebę, by być przez męża nadal 

dostrzegana w swej kobiecości, obdarzana czułością i zainteresowaniem. W przeciwnym przypadku 

zacznie ona coraz bardziej tracić kontakt z mężem, a to nieuchronnie doprowadzi do kryzysu małżeństwa. 

Z kolei kryzys więzi między małżonkami poważnie utrudni odpowiedzialne wychowanie dzieci. 

Dojrzała matka pragnie, by zaistniał ktoś nieznany, kogo z góry przyjmie z bezwarunkową miłością, czyli 

bez względu na cechy dziecka! Bez względu na to, ile radości czy ile cierpienia ono jej przyniesie! Wie, że 

jej dziecko nigdy, w żadnej sytuacji nie stanie się jej własnością. Ofiaruje mu miłość i mądrość, do jakiej 

jest zdolna, chociaż wie, że tak obdarowane przez nią dziecko nie pozostanie z nią, lecz pójdzie w świat, by 

swoją miłością i mądrością obdarzyć obcych ludzi bardziej niż własnych rodziców! Kocha dziecko nie po 

to, by ono się jej kiedyś odwdzięczyło, lecz po to, by stało się darem dla przyszłego małżonka, dla 

przyszłych dzieci, dla przyjaciół, a nawet dla zupełnie obcych ludzi. Te dzieci, które wiedzą, że są owocem 

bezwarunkowo bezinteresownej miłości mamy i taty, mają optymalne warunki, by rozkwitnąć i by uczyć 
się kochać.  Ks. Marek Dziewiecki (edycja red.)  
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Akt Zawierzenia  
Powierzam Ci syna  

mego pierworodnego 

Kocham go nad życie 

Dlatego teraz skrycie 

Pisze ten Akt Zawierzenia 

Do Ciebie Panie Stworzenia 

Spraw by jego młode życie  

Zajaśniało znów w błękicie 

Chwały Twego przebaczenia 

Za Jego wielkie przewinienia 

Wyrwij go ze szpon nicości 

I ponieść ku Twojej Światłości 

Pokrzep łykiem żywej wody 

I zważ na wiek jeszcze młody 

Pomnij kiedy to bluźnierca 

Dobył promień z Twego Serca 

Byś miłością zbawiał lud 

Niechaj się dokona cud 

Za grzechy nasze cierpiałeś 
Bo nas umiłowałeś 
Weź w opiekę człowieka 

Co pomocy Twej czeka 

Ty wszystko możesz Panie 

Wysłuchaj moje wołanie 

Bo biedne matczyne serce 

Dziś w wielkiej jest rozterce 

02/03/2006  

 

Modlitwa własna - MAMY z 

Leeds odmawiana przez Nią 

codziennie za Swojego 

zagubionego życiowo Syna. 

Ks. Proboszcz otrzymał zgodę  

publikacji tej modlitwy.    



PORZĄDEK   MSZY   ŚWIĘTYCH   I   NABOŻEŃSTW 

 
NIEDZIELA, 3 KWIETNIA 2011; 4 WIELKIEGO POSTU – LAETARE – DZIEŃ MATKI W ANGLII; 

  9:30 – 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  

10.30 – NABOŻEŃSTWO GORZKICH ŻALI     
11.00 – Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za dar nadchodzącej beatyfikacji Sługi 

             Bożego Jana Pawła II w 6. rocz. śmierci – dar int. Koła żywego Różańca 

11.00 – Za śp. mamę + Halinę Kisicką w 4. rocznicę śmierci – dar int. od córek 

11:00 – BŁ. ROCZNEGO DZIECKA – Michała SIENNICKIEGO 
HARROGATE 15.30 – 16:30 – OKAZJA DO SPOWIEDZI ŚWIĘTEJ  
HARROGATE 16.30 – Za śp. męża Piotra Szczurek w 1. rocz. śmierci i zmarłych z rodziny – int. od rodziny 

19.00 – Za śp. męża + Stanisława Kurzynoga w 1. rocznicę śmierci – dar intencji od żony Danieli i córki Anity 

PONIEDZIAŁEK, 4 KWIETNIA 2011; Dzień powszedni; 

10:00 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o zdrowie i potrzebne łaski w znoszeniu Krzyża cierpienia dla siostry   

Heleny Śmiechowskiej – dar intencji od siostry Wandy Włodarczyk z Kanady 

10:00 – Za śp. mamę + Teodozję Matuszczak w dniu urodzin – intencja od córki Anny 

WTOREK, 5 KWIETNIA 2011; Dzień powszedni;  

10:00 – Za śp. + Piotra i + Elżbietę Biesek – dar intencji od p. Elżbiety Druś 
19.00 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże, zdrowie i potrzebne łaski  

             dla córki Hani Porębskiej w 2. rocznicę urodzin – int. rodziców Moniki i Jarosława 

ŚRODA, 6 KWIETNIA 2011; Dzień powszedni; 

11:00 – Za śp. ojca + Henryka Tosta w 20. rocznicę śmierci – int. od rodziny pp. Tosta 

CZWARTEK, 7 KWIETNIA 2011; Dzień powszedni; 

10:00 – Do Miłosierdzia Bożego z prośbą o Błogosławieństwo Boże, zdrowie i potrzebne  

             łaski dla Krystyny i Ryszarda 

PIĄTEK, 8 KWIETNIA 2011; Dzień powszedni; 

10.00 – NABOŻEŃSTWO DROGI KRZYŻOWEJ 

10.30 – Za śp. + Jana Malach w rocznicę urodzin, Jego żonę + Katarzynę Malach i męża 

             + Stanisława Malach – dar intencji od p. Barbary Malach  

19.00 – NABOŻEŃSTWO DROGI KRZYŻOWEJ 

19.30 – Za śp. zmarłych z rodzin ++ Szymańskich, ++ Lewandowskich, ++ Pietrykowskich i ++ Kowalskich 

SOBOTA, 9 KWIETNIA 2011; Dzień powszedni; 

     8.30 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o łaskę zdrowia dla mamy Marii, oraz za śp. ojca  

                             + Józefa Krawczyk z okazji imienin – dar intencji od córki Elżbiety z rodziną 

               V TYDZIEŃ WIELKIEGO POSTU 

 18:30 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o potrzebne łaski w niesieniu Krzyża cierpienia,  

                             dar zdrowia w chorobie dla mamy Anny Kurdziel z okazji urodzin – od syna Tomasza 

NIEDZIELA, 10 KWIETNIA 2011; 5 WIELKIEGO POSTU – OBCHODY KATYŃSKIE; 

  9:30 – BŁ. ROCZNEGO DZIECKA – Olivia ŚLAZYK Do Bożej Opatrzności z prośbą  
             o Błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Olivii Ślazyk w 1. rocznicę urodzin  

             oraz dla Jej rodziców, rodziców chrzestnych i dziadków 

10.45 – NABOŻEŃSTWO PRZY TABLICY KATYŃSKIEJ      
11.00 – Do Miłosierdzia Bożego z prośbą o wieczne zbawienie dla pomordowanych 
             polskich męczenników w Katyniu, Charkowie, Ostaszkowie i innych miejscach 
             kaźni Golgoty Wschodu – dar intencji Zjednoczenia Polskiego w Leeds 
11:00 – BŁ. ROCZNEGO DZIECKA – Michała SIENNICKIEGO 

PONTEFRACT 15.30 – 16:00 – OKAZJA DO SPOWIEDZI ŚWIĘTEJ  
PONTEFRACT 16.00 – Za Parafian 

19.00 – Za śp. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, jego małżonkę Marię,  
             śp. Ryszarda Kaczorowskiego byłego Prezydenta na Uchodźctwie,  
             Ks. Prał. Bronisława Gostomskiego z PMK i wszystkie ofiary tragicznej  
             katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem – dar intencja p. Magdaleny Ions 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 

* NIEDZIELA LAETARE Dzisiejsza, już czwarta niedziela Wielkiego Postu różni się nieco od pozostałych. W 

tradycji Kościoła nazywamy ją niedzielą Laetare, czyli niedzielą radości. W połowie Wielkiego Postu Kościół wzywa 

wiernych do radości, aby wszyscy podejmujący trud przemiany serca wytrwali w tym wysiłku. 

* REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE  kończymy dzisiejszej niedzieli. Możemy zyskać odpust zupełny jeśli 
braliśmy w nich udział. Prowadzącemu je Ks. dr Włodzimierz Wieczorek, adiunkt na Katedrze życia społecznego rodziny 

na wydziale Teologicznym KUL składamy serdeczne podziękowania. 

* I TACA NA KUL DZISIEJSZEJ NIEDZIELI polecamy ją ofiarności Parafian, zaś u drzwi kościoła 

SKŁADAJĄC OFIARY na II tacę wyrazimy wdzięczność Ojcu Rekolekcjoniście za wygłoszone Rekolekcje Wielkopostne. 

* ODWIEDZINY  CHORYCH  PARAFIAN  przypadają w tym tygodniu wg ustalonej kolejności: 

* 6 ROCZNICA ŚMIERCI JANA PAWŁA II - Właśnie w pierwszą sobotę miesiąca, 2 kwietnia, przypada 6. 

rocznica śmierci Ojca Świętego Jana Pawła II. Warto pamiętać, że już nie modlimy się o zbawienie jego duszy, ale 

ponieważ jest Sługą Bożym przez jego wstawiennictwo możemy prosić Boga o potrzebne dla nas łaski. 

* NABOŻEŃSTWA WIELKOPOSTNE W głębokim przeżywaniu Wielkiego Postu pomogą nam nabożeństwa 

wielkopostne. W każdy piątek RANO I WIECZOREM o godz. 10:00 i godz. 19:00  z Chrystusem i Jego bolejącą Matką 
będziemy przemierzali Drogę Krzyżową. A w niedziele o godz. 10:30 będziemy rozpamiętywać Mękę Pańską podczas Gorzkich 

Żali. Gorąco zapraszam wszystkich Parafian na te nabożeństwa: dzieci, młodzież i dorosłych! 

* OKAZJA DO SPOWIEDZI ŚWIĘTEJ  codziennie ½ godziny przed każdą Mszą Świętą. 
* 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. 

 

 
* 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 ROZPOCZNIEMY – SESJA MAJOWA – ROZPOCZNIEMY 
W SOBOTĘ 8 MAJA O GODZ. 17:00 W NASZYM KOŚCIELE 

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

Niedziela    3.04.11  g. 9.30  – R. Biedka  &  A. Pelpliński *  g. 11.00 –  T. Hough & W. Świercz 

Niedziela  10.04.11  g. 9.30  – rodzina pp. Epstain  *  g. 11.00 –  M. Ions  &  T. Kurdziel 

Niedziela  17.04.11  g. 9.30  – rodzeństwo pp. Tosta  *  g. 11.00 –  K. Niczyperowicz & H. Stanisławska 

Niedziela  24.04.11  g. 9.30  – A. Sztyrbicka & B. Malach *  g. 11.00 –  St. Skotna & A. Rożkowiec 

Niedziela    1.05.11  g. 9.30  – J. Epstain  &  J. Lesiak  *  g. 11.00 –  rodzina pp. Kula 

 

K   O   M   U   N   I   K   A   T   Y 
* DAY  CENTRE  - zaprasza naszych seniorów każdej środy na spotkania i wspólny obiad. 

 

* OBCHODY KATYŃSKIE – 10 KWIETNIA W LEEDS 5 marca 1940r. Biuro Polityczne Wszechzwiązkowej 

Komunistycznej Partii (bolszewików), podjęło decyzję o wymordowaniu przeszło 22 tysięcy polskich oficerów, przede 

wszystkim oficerów rezerwy, policjantów, oficerów II Oddziału Sztabu Generalnego, członków wymiaru sprawiedliwości 

oraz innych funkcjonariuszy państwowych i samorządowych. Stalin wreszcie miał okazję zemścić się za klęskę roku 1920. 

Polskich jeńców zgromadzono w trzech rozpoznanych obozach w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie, gdzie znalazło się 
przeszło 15 tysięcy przyszłych ofiar Katynia, Charkowa, Tweru oraz przeszło 7 tysięcy jeńców rozmieszczonych w różnych 

miejscach i rozstrzeliwanych, w podobny sposób strzałem w potylicę, ale w nie zawsze w znanych miejscach. Katyń stał się 
symbolem mordu na polskiej elicie intelektualnej. Nie ulega wątpliwości, że było to ludobójstwo i zarazem  mord 

polityczny. Przez długie lata nad Katyniem ciążyła zmowa milczenia. Dziś, kiedy prawda poraziła wielu swą oczywistością, 
możemy pochylić głowę przed ogromem cierpienia i zadumać się nad meandrami historii. Czynimy to co roku spotkając się 
w kwietniu pod tablica katyńską, składając wieńce ku czci ofiar i modląc się za spokój ich dusz. Te spotkania kwietniowe to 

nasz wielki patriotyczny obowiązek. To świadectwo tego, że prawda jest wieczna i zabić jej nie można, a wiara w to nabiera 

szczególnego znaczenia zwłaszcza w kontekście tragedii smoleńskiej. Pamięć narodowa jest potężną mocą. To w niej 

kreowane są królestwa bez granic i idee zdolne zwyciężyć każde obiektywne uwarunkowania polityczne. To ona pozwoliła 

nam przetrwać 123 lata niewoli i lata komunizmu.  To ona prowadzi nas do grobów naszych ojców i pod tablice pamięci.  

W tym roku pod tablica katyńska spotkamy się 10 kwietnia o godz. 10:45. 
 
* PROJEKCJA FILMU „GENERAŁ NIL” Tego samego dnia o godz., 14:00 zapraszamy na nieodpłatną projekcję 
filmu R. Bugajskiego pt.: „Generał Nil” opowiadającego o losach legendarnego dowódcy AK, generała Fieldorfa. 

Zapraszamy serdecznie. 

* PREZES ZJEDNOCZENIA POLSKIEGO W LEEDS, przyjmuje zamówienia na wieńce na obchody katyńskie.  

 



* ZJEDNOCZENIE POLSKIE W LEEDS I POLSKA PARAFIA zapraszają osoby zainteresowane na spotkanie z 

przedstawicielem związków zawodowych GMB, które odbędzie się w Kawiarni, 3-ego kwietnia o godz. 12:15. 

Przedstawiciel związków chętnie odpowie na pytania, udzieli porady wstępnej, jak również przyjmie zapisy. Bardzo 

serdecznie zapraszamy. 

 
* KIERMASZ WIELKANOCNY W HARROGATE – w 1. niedzielę kwietnia (3.04.br.) po polskiej Mszy Świętej 

odbędzie się Kiermasz Wielkanocny w St. Robert Centre (naprzeciwko kościoła). Będą sprzedawane ozdoby wielkanocne, 

pocztówki, palmy i ciasta. Kiermasz organizuje Sobotnia Szkoła Polska w Harrogate. Zdobyte fundusze będą przeznaczone 

na potrzeby szkoły. Wszystkich Rodaków serdecznie zapraszamy i prosimy o wsparcie. 

* ZAPROSZENIE OD BURMISTRZA MIASTA LEEDS – Z radością i dumą powiadamiamy Parafian, że dzieci  

z Polskiej Szkoły Sobotniej zostały zaproszone do wzięcia udziału w koncercie charytatywnym Burmistrza Miasta Leeds, 

który odbędzie się w niedzielę 22-ego maja, w Ratuszu Miejskim (Town Hall), w godz. 17:00- 20:00. W związku z 

udziałem naszych dzieci, społeczności naszej została zagwarantowana pula biletów, które można będzie nabyć w naszej 

Parafii. Bilet dla osoby dorosłej kosztuje £5.00 a dla dziecka £2.50. Dochód z biletów przeznaczony jest na cele 

dobroczynne. W koncercie/show, oprócz naszych dzieci zobaczyć można będzie przedstawicieli społeczności angielskiej 

(Morris Dancers!), Irlandzkiej, żydowskiej, hinduskiej, bangladeskiej, chińskiej i innych. Chętnych do nabycie biletów 

prosimy o wpisywanie nazwiska na listę u Magdy Ions lub w sklepiku parafialnym. 

* ZARZĄD I PERSONEL RESTAURACJI życzą wszystkim Mamusiom wszystkiego najlepszego w dniu ich 

Święta. Zapraszamy do  naszej Restauracji na specjalne danie - pieczeń wieprzowa z pieczonym jabłkiem plus wybór 

jarzyn. Mamy również smaczne babeczki z kremem i owocami.  

* KARTKI ŚWIĄTECZNE – są do nabycia w kaplicy św. Stanisława Kostki przy zakrystii.  

* ZEBRANIE ZARZĄDU KLUBU - odbędzie się w piątek, 8 kwietnia o godz. 7.30 w Kawiarni. Obecność 
wszystkich pożądana. 

* KOPERTKI GIFT AID – Parafianie, którzy podpisali deklarację Gift Aid, proszeni są o odebranie nowego 

kompletu kopert (niebieskie) na każdą niedzielę roku.  
 

S E R D E C Z N E     + PODZIĘKOWANIA +   B Ó G    Z A P Ł A Ć 
 
* OFIARODAWCOM - którzy w niedzielę 27.03.br. złożyli na potrzeby parafii dary: w Kopertkach £ 161-54p.; 
ofiary Gift AID – £ 434-00p.; na tacę – £ 312-02p.; Biuletyn – £ 30-12p.; 

* OFIARODAWCY NA KWIATY DO BOŻEGO GROBU - NN - £ 50-00p 

* JAŁOMUŻNA POSTNA – ZBIÓRKA ZESPOŁU CHARYTATYWNEGO na paczki świąt wielkanocnych dla 

naszych Chorych Parafian wyniosła - £ 322-69p. Serdeczny Bóg Zapłać! 
* JAŁOMUŻNA POSTNA – ZBIÓRKA NA JAPNIE wyniosła - £ 485-70p. (£ 100-00p od Koła Żywego 
Różańca) Wszystkim ofiarodawcom składamy Serdeczne Bóg Zapłać! 
 

 
* SPOTKANIE Z PROF. WIKTOREM OSTRZOŁKIEM na temat „SZTUKI WITRAŻOWEJ” – odbędzie się na 

dużej Sali Parafialnej w niedzielę 10 kwietnia zaraz po Sumie. Ten znany artysta przybywa do naszej parafii na rekonesans 

naszego obiektu sakralnego, aby przygotować także projekt wystroju prezbiterium (nowa chrzcielnica i ambona). 

Zapraszamy zainteresowanych sztuką sakralną.  
 

 

* OFIARY NA WITRAŻ BŁOGOSŁAWIONEGO JANA PAWŁA II – złożyli je już pierwsi Parafianie. 

Składamy Im serdeczne podziękowania. Zaczynamy publikować listę ofiarodawców:  

1. pp. Krystyna i Ryszard Pol dar – £ 50-00p.  
2. p. Tomasz Błędzki z narzeczoną Emilią – £ 40-00p. (Gift AID) 
3. pp. Jan i Jadwiga Hernik – £ 100-00p.     4. pp. Agnieszka i Marcin Starużyk – £ 10-00p. 
5. NN - £ 20-00p.        6. NN - £ 60-00p.   
7. pp. Kasia i Ireneusz Kawałko £ 20-00p.     8. p. Maria Taylor - £ 20-00p. 
9. z pogrzebu ś. A. Truszkowskiej – £ 260-00p      10. p. Kubis - £ 10-00p 
11. NN - £ 100-00p                    12. NN - £ 20-00p 
13. p. Marian Skotny - £ 50-00p      14. p. Alina Piesiewicz - £ 60-00p 
15. Koło Żywego Różańca - £ 250-00p 

 

 
 

STRONA INTERNETOWA PARAFII – www.parafialeeds.co.uk 


