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Papieskie Orędzie na Światowy Dzień Chorego 2011 
 

Drodzy bracia i siostry! 

Każdego roku we wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes, które przypada 11 lutego, Kościół 

przeżywa Światowy Dzień Chorego. Sługa Boży Jan Paweł II pragnął, aby ten Dzień był okazją do 

refleksji nad tajemnicą cierpienia, a przede wszystkim aby uwrażliwiał nasze wspólnoty i społeczeństwa 

na chorych braci i siostry. Jeżeli każdy człowiek jest naszym bratem, to zwłaszcza słaby, cierpiący i 

potrzebujący opieki musi znaleźć się w centrum naszej uwagi, aby nikt nie czuł się zapomniany lub 

odrzucony. Rzeczywiście „miarę człowieczeństwa określa się w odniesieniu do cierpienia i do 

cierpiącego. Ma to zastosowanie zarówno w przypadku jednostki, jak i społeczeństwa. Społeczeństwo, 

które nie jest w stanie zaakceptować cierpiących ani im pomóc i mocą współczucia współuczestniczyć w 

cierpieniu, również duchowo, jest społeczeństwem okrutnym i nieludzkim” (Encyklika Spe salvi, 38). 

(…) 

Noszę jeszcze w sercu moment, kiedy to podczas wizyty duszpasterskiej w Turynie, zatopiony w 

modlitwie zatrzymałem się przed Świętym Całunem. Wpatrywałem się w cierpiące Oblicze, które 

zaprasza do kontemplacji Tego, który wziął na siebie ludzkie cierpienie wszystkich czasów i miejsc, w 

tym nasze cierpienia, nasze trudności, nasze grzechy. Iluż wiernych w ciągu wieków przeszło przed tym 

Świętym Płótnem, które okrywało ciało ukrzyżowanego Człowieka, jak to dokładnie opisuje 

ewangeliczny przekaz męki i śmierci Jezusa! Kontemplacja Całunu jest zaproszeniem do refleksji nad 

tym, o czym pisze święty Piotr: „Krwią Jego ran zostaliście uzdrowieni” (1 P 2,24). Syn Boży cierpiał i umarł, jednakże zmartwychwstał 

i właśnie dlatego Jego rany stały się znakiem naszego odkupienia, przebaczenia i pojednania z Ojcem; stają się one jednak również 
sprawdzianem wiary apostołów i naszej wiary: za każdym razem, kiedy Pan mówi o swojej męce i śmierci, oni nie rozumieją, odrzucają, 
sprzeciwiają się. Dla nich, tak jak dla nas, cierpienie pozostaje wciąż wielką tajemnicą, trudną do przyjęcia i udźwignięcia.  

2. Drodzy chorzy i cierpiący, to właśnie poprzez rany Chrystusa możemy patrzeć oczyma nadziei na wszystko zło, które dotyka 

ludzkość. Zmartwychwstając, Chrystus Pan nie usunął ze świata cierpienia i zła, ale uzdrowił je u samych korzeni. Przemocy zła 

przeciwstawił wszechmoc miłości. Wskazał nam więc, że drogą do pokoju i radości jest miłość: „Przykazanie nowe daję wam, abyście 

się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie” (J 13,34). Chrystus, zwycięzca śmierci, 

żyje pośród nas. Kiedy za świętym Tomaszem powtarzamy: „Pan mój i Bóg mój!”, naśladujemy naszego Mistrza w gotowości oddania 

życia za naszych braci (por. 1 J 3,16), stając się posłańcami radości, która nie lęka się bólu, radości Zmartwychwstania. (…) 

3. Oczekując na spotkanie z okazji Światowego Dnia Młodzieży w Madrycie, w sierpniu 2011 roku, chciałbym skierować szczególne 

pozdrowienie do młodych, zwłaszcza tych, którzy doświadczają choroby. Często Męka i Krzyż Jezusa budzą w nas lęk, gdyż zdają się 
zaprzeczeniem życia. W rzeczywistości jednak jest dokładnie odwrotnie! Krzyż bowiem jest Bożym „tak” dla ludzkości, najwyższym i 

najbardziej intensywnym wyrazem Jego miłości i źródłem, z którego wypływa życie wieczne. Z przebitego serca Jezusa wypłynęło 

życie. Tylko On jest w stanie uwolnić nas od zła i przywrócić Królestwo sprawiedliwości, pokoju i miłości, do którego wszyscy dążymy 

(por. Orędzie z okazji Światowego Dnia Młodzieży 2011, nr 3). Drodzy młodzi, uczcie się „widzieć” i „spotykać” Jezusa w Eucharystii, 

gdzie jest On obecny w sposób rzeczywisty, aż do tego stopnia, że staje się pokarmem na naszej drodze.  

4. Kiedy kontemplujemy rany Jezusa, nasze spojrzenie zwraca się ku Jego Najświętszemu Sercu, w którym objawia się w sposób 

najdoskonalszy miłość Boga. Najświętsze Serce to ukrzyżowany Chrystus, z bokiem przebitym włócznią, z którego wytrysnęły krew i 

woda (por. J 19,34), „symbol sakramentów Kościoła, aby wszyscy ludzie, pociągnięci do otwartego Serca Zbawiciela, z radością 
czerpali ze źródeł zbawienia” (Mszał Rzymski, „Prefacja o Najświętszym Sercu Pana Jezusa”). Szczególnie wy, drodzy chorzy, 

odczuwajcie bliskość tego Serca wypełnionego miłością, aby czerpać z Niego z wiarą i radością, modląc się: „Wodo z boku 

Chrystusowego, obmyj mnie. Męko Chrystusowa, pokrzep mnie. O dobry Jezu, wysłuchaj mnie. W ranach swoich ukryj mnie” 

(Modlitwa św. Ignacego Loyoli). 

5. Na zakończenie mojego Orędzia na Światowy Dzień Chorego pragnę wyrazić moją jedność z wszystkimi i z każdym z was, czując się 
współuczestnikiem waszych cierpień i nadziei, którymi na co dzień żyjecie w jedności z Chrystusem ukrzyżowanym i 

zmartwychwstałym. Niech On obdarzy was pokojem i uleczy wasze serca. Niech razem z Nim będzie przy was Najświętsza Maryja 

Panna, którą z ufnością wzywamy jako Uzdrowienie chorych i Pocieszycielkę strapionych. (…)Drodzy bracia i siostry, w Światowym 

Dniu Chorego zwracam się również z prośbą do kompetentnych władz, ażeby dołożyły starań o rozwój i doskonalenie odpowiednich 

struktur opieki zdrowotnej, aby służyły one pomocą i były wsparciem dla cierpiących, przede wszystkim dla najuboższych i 

potrzebujących. (…)kieruję moje serdeczne pozdrowienie do (…)wszystkich tych, którzy z miłością poświęcają się służbie 

chorym(…)w twarzach osób chorych umiejcie zawsze dostrzegać Oblicze oblicz, czyli Chrystusa. 

Zapewniam wszystkich o pamięci w modlitwie i każdemu z was udzielam specjalnego Apostolskiego Błogosławieństwa. 

Papież Benedykt XVI 
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PORZĄDEK   MSZY   ŚWIĘTYCH   I   NABOŻEŃSTW 

 
NIEDZIELA, 6 LUTEGO 2011; 5 ZWYKŁA; 

  9:30 – Za śp. synową + Karen Filarowską – intencja rodziny pp. Filarowskich 

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 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla  

                             wnuczki Heleny z okazji urodzin – dar intencji od babci 

HARROGATE 16:30 – CHRZEST – Julia JEŻAK 
19:00 – Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za szczęśliwy przebieg leczenia z prośbą  
             o dalsze zdrowie i Błogosławieństwo Boże i zdrowie dla wszystkich wspierających  

             w chorobie swą modlitwą i życzliwością 

PONIEDZIAŁEK, 7 LUTEGO 2011; Dzień powszedni; 

10:00 – Za śp. + Jana i + Helenę Połom – intencja od p. Elżbiety Druś 

WTOREK, 8 LUTEGO 2011; Dzień powszedni;  

10:00 – Za śp. żonę + Halinę Bieganowską w dniu urodzin, oraz zmarłych rodziców  

             + Stefana i + Znajdę Bieganowskich, oraz zmarłych rodziców żony + Franciszka  

              i + Anielę Gnych – dar intencji od męża Leonarda i całej rodziny Bieganowskich 

ŚRODA, 9 LUTEGO 2011; Dzień powszedni; 

11:00 – Za śp. + Janinę Winnik – dar intencji od Koła Żywego Rożańca 

CZWARTEK, 10 LUTEGO 2011; Wspomnienie św. Scholastyki; 

10:00 – Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże 

             Błogosławieństwo i zdrowie dla małżonków Jadwigi i Jana Hernik w 50 rocz. ślubu 

PIĄTEK, 11 LUTEGO 2011; Wspomnienie NMP z Lourdes – Światowy Dzień Chorego; 

10:00 – Za śp. ojca chrzestnego + Stanisława Szymańskiego – dar intencji Małgosi 

SOBOTA, 12 LUTEGO 2011; Dzień powszedni; 

  8:30 – Za śp. babcię + Stanisławę Rupeć – intencja od wnuczki Anety z rodziną 

     VI TYDZIEŃ ZWYKŁY  

18:30 – Za śp. brata + Zbigniewa Jastak w 3. rocz. śmierci – int. siostry Krystyny z rodziną 

NIEDZIELA, 13 LUTEGO 2011; 6 ZWYKŁA; 

  9:30 – Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże 

             Błogosławieństwo i zdrowie dla małżonków Julii i Alojzego w 50 rocz. ślubu 

10:30 – GODZINKI O NIEPOKALANYM POCZĘCIU NMP 
11:00 – Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże 

             Błogosławieństwo i zdrowie dla ROCZNIAKA Krzysztofa Kostrzębskiego dla Jego 

             rodziców Żanety i Pawła, rodziców Chrzestnych i dziadków 

12:15 – CHRZEST – Anna JANICKA 
12:15 – CHRZEST – Alex Jan BUDZIAK 

PONTEFRACT 16:00 – Za śp. mamę + Krystynę Cysewską z okazji 56. rocznicy urodzin – int. od córki 

19:00 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże, zdrowie i potrzebne łaski  

             dla syna Piotra z okazji urodzin – dar intencji od rodziców 

 

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

 
* NMP Z LOURDES - W piątek, 11 lutego, przypada liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes. 

Dokładnie tego dnia w 1858 roku, w cztery lata po ogłoszeniu dogmatu o Niepokalanym Poczęciu, Matka Najświętsza 

objawiła się ubogiej pasterce, Bernadecie Soubirous w Massabielskiej Grocie. Tamte wydarzenia upamiętnia znana i chętnie 

śpiewana pieśń „Po górach, dolinach”. Podczas osiemnastu spotka z Bernadetą Maryja wzywała do modlitwy oraz pokuty i 

prosiła, aby na miejscu objawień został zbudowany kościół. Tak się też stało. Lourdes zasłynęło z licznych nawróceń i 
uzdrowień, stając się w krótkim czasie centrum kultu maryjnego we Francji. Dziś do Lourdes przybywają chorzy i zdrowi 

pielgrzymi z całego świata. 

 



 
* SAKRAMENT CHORYCH - Święto Matki Bożej z Lourdes łączymy z obchodami Światowego Dnia Chorych. 

Mamy więc szczególną okazję do pogłębienia postawy wrażliwości, refleksji i czynnego działania wobec cierpiących i 

chorych, osamotnionych, dla tych, których mamy bardzo blisko siebie, i dla tych, których nie znamy. W naszym kościele 

podczas Mszę Świętą tego dnia będziemy sprawować Sakrament Chorych dla wszystkich, którzy pragną go przyjąć w 

swoich dolegliwościach. 

 

 
* 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. 
 
* KATECHEZA DLA DOROSŁYCH PRZED BIERZMOWANIEM – po przerwie świątecznej wznowiła 

spotkania w soboty po Mszy Świętej wieczornej z niedzieli – tj. około godz. 19:30 

 

 
* 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 PRZEDMAŁŻEŃSKI - SESJA WIOSENNA – ROZPOCZNIE SIĘ - W SOBOTĘ  
26 LUTEGO BR. O GODZ. 19:30 

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

Niedziela    6.02.11  g. 9.30  – rodzeństwo pp. Tosta  *  g. 11.00 –  K. Niczyperowicz & H. Stanisławska 

Niedziela  13.02.11  g. 9.30  – A. Sztyrbicka & B. Malach *  g. 11.00 –  St. Skotna & A. Rożkowiec 

Niedziela  20.02.11  g. 9.30  – J. Epstain  &  J. Lesiak  *  g. 11.00 –  rodzina pp. Kula 

Niedziela  27.02.11  g. 9.30  – R. Biedka  &  A. Pelpliński *  g. 11.00 –  T. Hough & W. Świercz 

Niedziela    6.03.11  g. 9.30  – rodzina pp. Epstain  *  g. 11.00 –  M. Ions  &  T. Kurdziel 

 
* ZMIANA  TAJEMNIC  W  KOLE  ŻYWEGO  RÓŻAŃCA – odbędzie się jak zawsze pierwszej niedzieli 

miesiąca tj. dzisiejszej niedzieli – 6 lutego br. – po Sumie. 

 
* ZEBRANIE KOMITETU PARAFIALNEGO – odbędzie się w najbliższą środę 9 lutego br. o godz. 19:30 w 

kaplicy św. Stanisława w kościele. 

 

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

 

* CZŁONKOWSTWO KLUBU - Prezes Zarządu Klubu uprzejmie przypomina o odnowieniu Legitymacji 

Członkowskiej na ten rok. Można to zrobić w niedziele po Mszy Św. w cocktail bar obok baru. Osoby dające donacje w 

niebieskich lub żółtych kopertkach są automatycznie członkami klubu z prawem głosowania na Walnym Zebraniu. Inne 

osoby mogą otrzymać legitymacje plącąc nominalna sumę £5.00 za rok, co upoważnia ich do wstępu do baru według 

angielskiego prawa. 

 
* “STEPS” DANCE STUDIO "STEPS" dance studio zaprasza na kurs tanca towarzyskiego dla doroslych przy 

Polskim Osrodku w Leeds.  

Pierwsze zajecia juz 01/02/2011 (wtorek) o godz 19.30. Wiecej informacji 07799524588 – Rafal 

 
* LEKCJE BALETU Nauczycielka tańca zaprasza dzieci powyżej 4-ego roku życia, z Ripon i okolic, na lekcje 

baletu a Ripon. Zainteresowani proszeni są o kontakt z Grażyną pod nr 01423 709786. 

 
* ŚWIETLICA DLA DZIECI „ŻAK” – W Leeds działa świetlica dla dzieci „Żak” Odbywają się w niej zajęcia 

plastyczne. Informacje - tel: 07704609049 – i na stronie internetowej – www.zak.witryna.info  

 

 

 



 

odwiedziny  duszpasterskie  w  LEEDS  -  kolęda  2010/2011 
ROZPOCZĘCIE - godz.13.00                  +                    ZAKOŃCZENIE – do  godz. 20.30 

 
PONIEDZIAŁEK - 7.02.2011.- LEEDS LS 14 “nowe adresy”;- Ks. umawia się na wizytę telefonicznie;  

WTOREK  -  8.02.11r.  -  LEEDS  L 10 - “nowe adresy”;- Ks. umawia się na wizytę telefonicznie;   

ŚRODA  -  9.02.2011r.  -  LEEDS  LS 9 - “nowe adresy”; - Ks. umawia się na wizytę telefonicznie 

CZWARTEK -  10.02.11r. -  LEEDS  LS 8 - “nowe adresy”; - Ks. umawia się na wizytę telefonicznie  

PIĄTEK - 11.02.2011r. -  LEEDS  LS 7 - “nowe adresy”; - Ks. umawia się na wizytę telefonicznie 

PONIEDZIAŁEK-14.02.2011.- LEEDS LS14 -“nowe adresy”;- Ks. umawia się na wizytę telefonicznie;  

WTOREK – 15.02.2011r. - LEEDS  LS11 - “nowe adresy”;- Ks. umawia się na wizytę telefonicznie;  

ŚRODA - 16.02.11r. -  LEEDS  LS 10 - “nowe adresy”; - Ks. umawia się na wizytę telefonicznie 

CZWARTEK - 17.02.11r. -  LEEDS  LS 8 - “nowe adresy”; - Ks. umawia się na wizytę telefonicznie 

PIĄTEK - 18.02.11r. -  LEEDS  LS 7 - “nowe adresy”; - Ks. umawia się na wizytę telefonicznie   

 

S E R D E C Z N E     + PODZIĘKOWANIA +   B Ó G    Z A P Ł A Ć 
 
* OFIARODAWCOM - którzy w niedzielę 30.01.br. złożyli na potrzeby parafii dary: w Kopertkach £ 164-72p.; 
ofiary Gift AID – £ 247-00p.; na tacę – £ 373-34p.; Biuletyn – £ 38-23p.; 

 
STRONA INTERNETOWA PARAFII – www.parafialeeds.co.uk 

 

 

 EWANGELIA NA 4 NIEDZIELE ZWYKŁĄ (Mt 5,1-12a) 

 
Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i 

nauczał ich tymi słowami: 

Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.  

Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. 

Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. 
Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.  

Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. 
Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. 
Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.  

Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.  

Błogosławieni jesteście, gdy /ludzie/ wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe 

na was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie. 

 

 

Od Nowego Roku pragniemy, aby nasz strona internetowa www.parafialeeds.co.uk  wzbogaciła 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 

 


