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Sprawozdanie ze zjazdu IPAK-U Instytutu Polskiej Akcji Katolickiej –  
4.06.2011 w Huddersfield cz 3. 

 
A GDZIE CZAS DLA SIEBIE ??? TAK ! KAPŁANI NIE ŻYJĄ DLA SIEBIE , 

TYLKO DLA BLIŻNIEGO! ALE PRZECIEŻ TEŻ SĄ LUDŻMI  I MAJĄ 

WŁASNE POTRZEBY. Teraz chyba już rozumiemy, dlaczego księża nie mają żon 

ani dzieci, gdzie by znaleźli na to czas?!  

  

Następny zarzut to, że kapłani za dużo mówią o pieniądzach, niektórzy myślą, że 

przez to się  wzbogacają. Faktem jest natomiast  to, że wypłata kapłanów jest taka sama dla wszystkich i ustalona z góry 

poprzez Polską Misję Katolicką  i nie jest płacona przez   państwo  tylko z ofiar parafian, bez względu na to ile wynoszą, 
wypłata jest zawsze taka sama. Jeżeli kapłani mówią o remontach, ubezpieczeniach, zbiórkach  czy Gift Aid, to chcą tego  

dla  dobra naszej wspólnoty parafialnej. Chcą tylko  pomóc  rozwojowi naszych polskich parafii, nic z tego nie zyskują, 
chyba, że samozadowolenie z czynienia dobra. Gift Aid to jest inna sprawa, której wiele osób nie rozumie. Krótkie 

przypomnienie - podpisująca osoba deklaracje Gift Aid wyraża zgodę na to, żeby ze swojego zapłaconego już podatku od 

dochodów odciągnąć daną kwotę - dla akcji charytatywnych wynosi 25% od złożonej sumy na tacę np. dajemy  jednego 

funta i  do tego państwo oddaje 25% od tej kwoty, czyli 25 penów. Musimy również pamiętać, że  kościoły polskie 
utrzymują się z własnych środków,  państwo nic nie daje.   
 

KOŚCIÓŁ TO JEST ŚWIADOMOŚĆ  WSPÓLNOTY Z OBU STRON: KAPŁANÓW  I ŚWIECKICH - ZADANIE 
DLA NAS WSZYSTKICH. 

Dawajmy świadectwo gdziekolwiek jesteśmy: w pracy, w domu, w szkole, na ulicy, w autobusie, na dyskotece, itp. Świeccy 

dawajcie świadectwo  tam, gdzie kapłan dotrzeć nie może: 

- prywatki,  

- kliniki aborcyjne, 

- więzienia, 

- szkoły, 

- miejsca  pracy. 

Kapłani  organizujcie grupy i spotkania modlitewne, zachęcajcie  do włączenia się do naszych rodzin parafialnych. 

PODSUMOWANIE 

Statystycznie tylko 10% Polonii chodzi  do Kościoła. DLACZEGO?? Dlatego, że (jak już sami powiedzieli) na obczyźnie 

mają wolny wybór. Nikt ich nie zmusza: rodzice, opinia ludzka czy też zwykłe niedzielne przyzwyczajenie. Tutaj więc my 

mamy zadanie, jako świadkowie  wiary, którzy musimy  pomóc im się odnaleźć  i  pomóc wrócić do "korzeni ich wiary". 

"NARÓD BEZ WIARY JEST NARODEM MARTWYM" (JAN PAWEŁ II). 
Musimy też pamiętać, że tak szybko nie osiągniemy  efektów naszej pracy i starań. Naszym zadaniem jest "siać ziarno" i 

cierpliwie  czekać, aż to ziarno zakiełkuje  i wtedy możemy je pielęgnować  z nadzieją na to, że przyniesie obfite owoce 

naszej pracy. 

  

Błogosławiony JAN PAWEŁ II - wychowawca POLAKÓW, tak mówił do narodu polskiego: 
 ".....wspólnota, jaką jest naród, składa się z ludzi i każdy z nich ma swoją świadomość wolności i każdy z nich 

musi swoją świadomość wolności podjąć i każdy z nich tę swoją świadomość wolności musi określić od strony 

tego, co mu jest zadane. Inaczej nie może być zdrowego społeczeństwa. Nie może być zdrowego społeczeństwa, 

jeżeli w nim sprawa wolności, wolności osobowej, wolności wspólnotowej, wolności narodowej, nie jest 

rozwiązana do końca, uczciwie, z pełnym poczuciem odpowiedzialności." 
 

Dziękujemy za uwagę - UCZESTNICZKI ZJAZDU IPAK-U z parafii Leeds - zakończenie   sprawozdania. 

 

Nr 28 (2163)         †                   O K R E S   Z W Y K Ł Y                  †       10.07.2011 



PORZĄDEK   MSZY   ŚWIĘTYCH   I   NABOŻEŃSTW 

NIEDZIELA, 10 LIPCA 2011; 15 ZWYKŁA; 
   9:30 – Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski i zdrowie  
                                  z prośbą o Błogosławieństwo Boże i dar zdrowia dla wnuczki Gabrysi   - dar 
                                  intencji od dziadków pp. Filarowskich 
 11.00 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo i zdrowie dla członków Związku  
                                          Junackich Szkół  Mechanicznych i Ich rodzin , oraz za zmarłych członków związku 
 12:15 – CHRZEST – Patrycja Bożena KWASKOWICZ 
Pontefract   16:00 – ROCZEK - Adam Maciej CHMIELEWSKI - Do Bożej Opatrzności z prośbą  
                                  o Błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla roczniaka Adama Macieja 
                                  Chmielewskiego, dla Jego rodziców Doroty i Piotra, chrzestnych i dziadków  
 19.00 – Za śp. rodziców + Jadwigę i + Czesława Kucewiczów - int. pp. D.J. Kucewicz 
 

PONIEDZIAŁEK, 11 LIPCA 2011; ŚWIĘTO ŚW. BENEDYKTA, patrona Europy; 

 10.00 – Za śp. + męża Konstantego, rodziców + Jana i  + Walentynę, oraz + Józefa i + Annę, 
                                           oraz rodzeństwo z obojga stron - dar intencji od pani Elżbiety Druś 

WTOREK, 12 LIPCA 2011; Wspomnienie św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu; 

 10.00 – Za śp. tatusia + Waldemara Jagielskiego - intencja od syna Waldemara z mamą  

ŚRODA, 13 LIPCA 2011; Wspomnienie św. pustelników Andrzeja, Świerada i Benedykta; 

 11:00 – Za śp. rodziców + Jana i + Karolinę Nykiel  - dar intencji od córki Józefy Aleksandrowicz  

CZWARTEK, 14 LIPCA 2011; Dzień powszedni; 

 10.00 –  Za śp. + Zdzisława Bednarka - dar intencji od Sekcji Charytatywnej 

PIĄTEK, 15.07.2011; Wspomnienie św. Bonawentury; III piątek miesiąca Miłosierdzia Bożego  

 10.00 – Za śp. + Zdzisława Bednarka - dar intencji od Żywego Różańca w Leeds 
 10:30 – NABOŻEŃSTWO DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO Z PROŚBAMI 
 19.00 – Za śp. męża + Wojciecha Epstein w dniu urodzin - dar intencji od żony z dziećmi 

SOBOTA, 16 LIPCA 2011; Wspomnienie NMP z Góry Karmel; 

   9.30 – Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem Matki Bożej Szkaplerznej z podziękowaniem 
                                           za otrzymane łaski w Roku Szkolnym 20010/2011 z prośbą o Błogosławieństwo Boże, 
                                           szczęśliwe i bezpieczne wakacje dla Dzieci, Młodzieży, Rodziców i  Nauczycieli  
                                           Polskiej Szkoły Sobotniej Języka Ojczystego w Leeds  
 14:00 – CHRZEST - Antonia Ewa ZAWIERUCHA 

                                                             XVI TYDZIEŃ ZWYKŁY 

 18.30 – Za śp. + Elżbietę i + Jerzego Close - dar intencji od pani Wandy Kaczmarskiej 

NIEDZIELA, 17 LIPCA 2011; 16 ZWYKŁA; 

   9:30 – Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą  
                                  o Błogosławieństwo Boże - dar intencji od p. Janiny Lesiak 
   9:30 – ROCZEK - Kristof CRUZ 
 11.00 – Za śp. męża + Wacława Sadowskiego, oraz siostry + Jadwigę Jarocką  
                                          i + Wiesławę  Siarek - dar intencji od żony i siostry p. Sadowskiej 
Harrogate  16:30 – Za śp. ojca + Stanisława Niemiec w 23 rocznicę śmierci - dar od syna  
                                  Pawła i córki Agaty  
                     19.00 – Z prośbą o Błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski oraz zdrowie dla mamy 
                                  Janiny Lesiak w dniu urodzin - dar intencji od syna Jerzego 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 

 W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM: 
12 VII – św. Brunon Bonifacy z Kwerfurtu (974-1009), biskup, pierwszy metropolita pogańskich Słowian 

zachodnich (wspomnienie obowiązkowe); 
 
 



13 VII – św. św. Andrzej Świerad (†1030-1034), z pochodzenia Polak, i jego uczeń Benedykt (†1033-
1037), dwaj pustelnicy, prowadzący niezwykle surowe życie na terenie dzisiejszych Węgier, przez 
co wskazali na najwyższą wartość życia duchowego (wspomnienie obowiązkowe); 

15 VII – św. Bonawentura (1218-1274), biskup i Doktor Kościoła, jeden z najwybitniejszych teologów 
średniowiecza (wspomnienie obowiązkowe). 

 
* LEKTORZY:  - przypominamy, że w niedzielę obowiązuje cykl czytań „A”; a w tygodniu „rok I”. 
Niedziela  10.07.11  g. 9.30  – J. Epstain  &  J. Lesiak *  g. 11.00 –  rodzina pp. Kula 
Niedziela  17.07.11  g. 9.30  – R. Biedka  &  A. Pelpliński *  g. 11.00 –  T. Hough & W. Świercz 
Niedziela  24.07.11  g. 9.30  – rodzina pp. Epstain  *  g. 11.00 –  M. Ions  &  T. Kurdziel 
Niedziela  31.07.11  g. 9.30  – rodzina pp. Tosta  *  g. 11.00 – K. Niczyperowicz & H. Stanisławska 
Niedziela    7.08.11  g. 9.30  – A. Sztyrbicka & B. Malach *  g. 11.00 –  St. Skotna & A. Rożkowiec 

*   III-CI  PIĄTEK  MIESIĄCA  KU  CZCI  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO  przypada w tym 
tygodniu. Po Mszy św. porannej ok. godz. 10.30 odprawimy nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego z 
prośbami, które możemy składać do skarbony przy wejściu do kościoła. Zachęcamy wszystkich Jego 
czcicieli do wspólnej modlitwy. 
 

*  ZGŁOSZENIA  DZIECI  I-WSZO  KOMUNIJNYCH  ROKU  KATECHETYCZNEGO 
2011/2012 – można pobrać w zakrystii lub na stronie internetowej parafii w dziale formularze. Prosimy je 
wypełnić i złożyć na ręce duszpasterza do niedzieli 28 sierpnia br. Jest to bardzo ważne, aby Ks. Proboszcz 
mógł przywieść z Polski wystarczającą ilość katechizmów dla dzieci, które od  września br. będą się 
przygotowywać w naszej parafii do I-szej Komunii Świętej.  
 

*  ZAPOWIEDZI  PRZEDŚLUBNE  ( I )  w sakramentalny związek małżeński pragną 
wstąpić zamieszkali w Leeds Łukasz ŚWIĄDKOWSKI, kawaler i Ewa Katarzyna KUCIĘBA, panna. 
Polecając Ich modlitwie Parafian, prosimy ewentualne przeszkody zgłaszać w Kancelarii Parafialnej. 
*  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. 
 

*  PIELGRZYMKA DO ZIEMI ŚWIĘTEJ Parafia  w Hull organizuje Pielgrzymkę do Ziemi 
Świętej -  w dniach: 1-10 listopada 2011. Program pielgrzymki  obejmuje najważniejsze miejsca z życia 
Chrystusa i Matki Bożej. Całkowity koszt wyjazdu 750 funtów. Zgłoszenia do końca lipca do ks. 
Stanisława tel. 0788766784. 
* PIELGRZYMKA DO HOLYWELL PANTASAPH      -      W ostatnią niedzielę lipca, tj. 
31-ego  
Parafia w Leeds organizuje doroczną jednodniową pielgrzymkę do Holywell Pantasaph. Osoby chętne 
do wzięcia udziału prosimy o zgłaszanie się do pani Magdy Ions (07973365266), lub innego 
dyżurującego po Mszach Świętych w kaplicy Kościelnej członka Komitetu Parafialnego, o podanie 
nazwiska i uiszczenie opłaty za przejazd w wysokości £10.00. Zgłoszenia i opłaty przyjmowane są też 
przez panie w naszym Sklepiku Parafialnym. Bardzo serdecznie zachęcamy i zapraszamy do wzięcia 
udziału w pielgrzymce. CZŁONKOWIE KOŁA ŻYWEGO RÓŻAŃCA BĘDĄ MIELI POKRYTY KOSZT 
PRZEJAZDU Z KASY K.Ż.R. 
 Holywell to walijskie miasteczko, znane głównie dzięki źródłu Św. Wilfridy. Jest ono 
zwane Lourdes Walii, albowiem nieprzerwanie, od 660r. n.e. przybywają do niego pielgrzymi, by 
skorzystać z uzdrawiającej mocy wód źródła. Holywell zaliczane jest do Siedmiu Cudów Walii. 
Pantasaph to mała wioska na południe od Holywell, warta zobaczenia głównie ze względu na piękny 
zespół budynków  zakonu franciszkańskiego.  Na terenie przynależnym do zakonu, na wzgórzach tuż 
poza nim, znajdują się rozstawione w lesie, stacje drogi krzyżowej.  
 Święta Winefrida jest postacią jak najbardziej historyczną. Była ona córką kambryjskiego magnata - Thevita 
i siostrzenicą św. Beuno. Urodziła się w Holywell ok. roku 600 n.e. Podanie głosi, że była dziewczyną nie tylko piękną ale i 
mądrą. Pod wpływem nauk wuja, w piętnastej wiośnie życia, z błogosławieństwem rodziców,  postanowiła swe życie 
poświęcić Bogu. Decyzja ta była rozczarowaniem dla wielu młodzieńców, chcących starać się o jej rękę, a zwłaszcza dla 
księcia Caradoca. Ten, pewnego dnia pod nieobecność rodziców Winifirdy, pojawił się  niespodziewanie w ich domu, 
próbując dość nachalnie nakłonić dziewczynę do zmiany zdania i przyjęcia jego oświadczyn. Gdy Winifirda w popłochu 
zaczęła uciekać, by schronić się w kościele, gdzie na Mszy przebywali jej rodzice, młodzieniec, dogoniwszy ją, wyciągnął 
miecz i w przypływie szaleństwa, jednym zamachem odciął jej głowę. Ta potoczyła się po zboczu i tam gdzie wpadła w 
zagłębienie, wytrysnęło źródło. Na miejsce mordu, zwabieni krzykiem dziewczyny, przybyli rodzice i św. Beuno. Połączył on 
głowę dziewczyny z ciałem i zaczął modlić się o cudowne ożywienie dziewczyny. Prośba jego została wysłuchana. Św. 
Winifreda przywrócona życiu, oddała się służbie Bogu i z czasem został przeoryszą zakonu założonego w dobrach ojca. 
Zbudowała ona także kapliczkę nad cudownym źródełkiem. W XV w. matka króla Henryka VII wzniosła dookoła niego 



dalsze zabudowania. 

 
Cudowne źródełko jest celem pielgrzymek nieprzerwanie od ponad 1000 lat, a sława jego uzdrowicielskich wód sięga daleko poza 

Walię. Pielgrzymi przybywają do Holywell, by podobnie jak w Lourdes, doświadczyć cudownej mocy uzdrawiającej źródła Św. 

Winifiridy, bądź by poprosić o spełnienie życzenia, które podobno spełni się każdemu, kto usiądzie na kamieniu, na którym przed 

opuszczeniem włości Thevita spoczął św. Beuno. 

 

K   O   M   U   N   I   K   A   T   Y 

* DAY  CENTRE  - zaprasza każdej środy Seniorów naszej parafii na obiady i wspólne 
spotkanie. 
* KURS DIPLOMA IN PUBLIC SERVICE INTERPRETING - osoby zainteresowane 
KURSEM DPSI - proszone są o kontakt pod nr 079051778827 lub 07774512505 
 

 

 

S E R D E C Z N E     + PODZIĘKOWANIA +   B Ó G    Z A P Ł A Ć 
 
* OFIARODAWCOM - którzy w niedzielę 3.07.br. złożyli na potrzeby parafii dary: w 
Kopertkach – £ 148-85p; ofiary Gift AID – £ 217-60p.; na tacę – £ 327-57p.; Biuletyn – £ 39-51p. 
  Bóg Zapłać także ofiarodawcom na dar Kolekty Świętopietrza £ 162-00p., + Gift AID – £ 
12-00p złożone 29 czerwca w Uroczystość Św. Apostołów Piotra i Pawła. 

 Bóg Zapłać także dobrodziejom, którzy zapalając świece wotywne złożyli do skarbon na 
potrzeby naszego kościoła w czerwcu dar ofiarny £ 194-31p. 

 

*  KSIĄDZ PROBOSZCZ JAN SERDECZNIE DZIĘKUJE  - wszystkim osobom, które 
pomogły w przygotowaniu i przeprowadzeniu pikniku parafialnego. Podziękowania kieruje do pań: Stasi 
Skotnej, Zuzi Green, Marii Simpson, Bożeny Martinki, Joli Rucińskiej (i młodzieży z klas GCSE i A 
Level), Anecie Bieli, Oli Deredze, Magdzie Ciarce, Ewie Minucie, Ani Dumitrak (wraz z synem 
Klaudiuszem), Ani Kober, Małgosi Grzywackiej, Annie Boroń i Alicji Chivers; państwu Gosi i Jurkowi 
Lesiakom (z córkami Lidią i Natalią), Kasi i Norbertowi Stachurskim, Dominice i Pawłowi Kwarciakom, 
Magdzie i Markowi Drobnikom, panom Prezesowi  Parafii Zygmuntowi Green, Kacprowi Adamskiemu, 
Jakubowi Ions i Mattowi Ions oraz organizującej nas do wspólnej pracy i koordynującej całe nasze 
serdeczne spotkanie pani Magdalenie Ions. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim Paniom, które 
niezawodnie upiekły ciasta, a więc paniom:  Halinie Czachurskiej, której dziełem był przepiękny i 
przesmaczny tort  i sernik, Heli Stockiej, Jasi Grochocińskiej, Wandzie Kaczmarskiej, Danusi Winnik, 
Danusi Biedce, Ali Kurcz, Irenie Poreckiej, Dominice Kwarciak, i wszystkim którzy być może umknęli 
naszej pamięci. Bardzo serdecznie dziękujemy pani Anecie Dworak-Kuli, Aleksandrze Bucholc i Panu 
Ryśkowi Biedce za wspólne śpiewanie i stworzenie fantastycznego nastroju. Ks. Proboszcz dziękuje 
wszystkim gościom za przybycie i fantastyczną wspólną zabawę, a także za przyłączenie się do 
wcześniejszych, jakże gorących modlitw organizatorów pikniku  o piękną pogodę, które okazały się 
skuteczne, wbrew prognozom długofalowym synoptyków! Serdeczne Bóg zapłać i do zobaczenia za 
rok! 
 

* KS. PROB. JAN DZIĘKUJE ZA ŻYCZENIA URODZINOWE I IMIENINOWE  - z 
całego serca pragnę podziękować Komitetowi Parafialnemu i wszystkim którzy 
zorganizowali w minioną niedzielę także z tej okazji doroczny Festyn Świętojański. Bóg 
Zapłać za życzenia i wyrazy sympatii Komitetowi Parafialnemu, Zjednoczeniu Polskiemu 
w Leeds, SPK Koła nr 413 w Leeds, Członkom byłego Koła Spadochroniarzy w Leeds, 
Polskiej Sekcji No 1 Rogal British Legion, Związkowi Junackich Szkół Mechanicznych, 
Polskiej Szkole Sobotniej, KPH, Zuchom i Harcerzom z Leeds, Chórowi „Harfa”, 
Zespołowi Fredreum, Polskiemu Day Centre, Kołu Różańcowemu, Sekcji Charytatywnej, 
Sklepowi Parafialnemu oraz wszystkim osobom prywatnym za kartki z życzeniami i 
podarunki z wyrazami sympatii. 
 

 
 

STRONA INTERNETOWA PARAFII – www.parafialeeds.co.uk 


