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17 marca Kościół powszechny wspomina w liturgii św. Patryka, niewolnika piratów, pasterza 

owiec, mnicha i biskupa, apostoła i patrona Irlandii. Dzień św. Patryka jest w Irlandii i wszędzie, 

gdzie żyją Irlandczycy wielkim świętem religijnym i narodowym.  

 Św. Patryk urodził się około roku 358 w Taberni, położonej w tej części Brytanii (Anglii), 

która należała do Cesarstwa Rzymskiego. Ojciec Patryka Kalpurniusz był urzędnikiem cesarskim, 

później został diakonem. Patryk został w dzieciństwie ochrzczony, ale nie otrzymał 

chrześcijańskiego wychowania. Gdy miał szesnaście lat porwali go irlandzcy korsarze i sprzedali w 

Irlandii do niewoli. Przez sześć lat musiał pracować jako pasterz. Wówczas dokonała się w nim 

odmiana życia. Nauczył się tamtejszego języka i poznał obyczaje panujące na tej wyspie. Po 

sześciu latach udało się mu zbiec z niewoli, lecz nigdy nie zapomniał już Zielonej Wyspy. Uważał, 

że jego powołaniem jest głoszenie Ewangelii w Irlandii, dlatego też zdobył odpowiednie 

wykształcenie w dwóch szkołach misyjnych w północnej Francji. Gdy w Irlandii zmarł wysłannik 

papieski św. Palladiusz, papież Celestyn I wyświęcił Patryka w 432 r. na biskupa. Przybywszy do 

Irlandii, Patryk zastał tam tylko małe wspólnoty chrześcijan, otoczone i nękane przez pogańskie 

szczepy irlandzkie. Potrafił on  jednak zdobyć przychylność lokalnych władców, dla wybranych 

plemion ustanowił biskupów, którym dodał grono pomocników, żyjących wspólnie na sposób 

klasztorny. W ten sposób opaci klasztorów stawali się  zarazem biskupami. Właśnie od św. Patryka 

wywodzi się rozpowszechniony później w całym świecie zwyczaj zwoływania na modlitwę za pomocą dzwonu. Według tradycji św. 

Patryk wręczył dzwon swojemu najbliższemu pomocnikowi, św. Kieranowi, który zwoływał na modlitwy mnichów i wiernych. 

 Św. Patrykowi przypisuje się założenie w roku 444 głównej stolicy biskupiej w Irlandii — Armagh.. Patryk gorliwie pracował, 

ale też doznał wielu przykrości. Krytykowano go między innymi za to, że ekskomunikował Korotyka, który napadł z bandą rycerzy na 

wyspę, zabił wielu tamtejszych mieszkańców, ochrzczonych przez św. Patryka i dużą ich liczbę uprowadził do niewoli. W swojej 

obronie Święty napisał dzieło Confessio (Wyznanie). Ostatni okres swojego życia spędził on w jednej ze wspólnot zakonnych, oddając 

się modlitwie i praktykom pokutnym. Pełen zasług odszedł do Pana 17 marca 461 roku.  

 Kult św. Patryka był bardzo rozpowszechniony w średniowiecznej Europie. I jest on wciąż bardzo żywy w samej Irlandii, która 

uważa go za swojego głównego patrona. Do dziś Irlandczycy pozdrawiają się: „Bóg. Maryja i św. Patryk niech będą z tobą”. W 

ikonografii, od XIV wieku, przedstawiano św. Patryka jako biskupa bez brody (było to wówczas rzadkością), w ornacie, z ręką 
podniesioną do błogosławieństwa. Od XVII wieku najczęściej występuje z brodą, z wężem u stóp. Według legendy św. Patryk laską 
Chrystusa (Jego mocą) wypędzał węże (symbol pogaństwa) z Irlandii. Święty trzyma trójlistną koniczynę, obok niego wybucha ogień z 

ziemi, aby pobudzić pielgrzymów do żalu i pokuty. Św. Patryka uważano za patrona górników, kowali, bednarzy, fryzjerów, a także za 

opiekuna trzody chlewnej.  

 W Irlandii Dzień św. Patryka jest świętem narodowym i religijnym. Wierni uczęszczają rano na Msze św. do kościołów. 

Powszechnie nosi się świeże listki koniczyny przypięte do ubrania. Wszyscy pozdrawiają się wzajemnie słowami „Beannachtai na Feile 

Padraig oraibh”, czyli „Niech błogosławieństwo św. Patryka będzie z Tobą”. Tradycyjna świąteczna potrawa colcannon to gotowane 

ziemniaki z kapustą oraz wołowina. W ten dzień wyjątkowo nie obowiązuje post; dozwolona jest zabawa, tańce i śpiew, mimo że 

właśnie trwa Wielki Post. Dorośli mogą wypić szklankę piwa – koniecznie koloru zielonego – co nazywają „topieniem koniczyny”, a 

dzieciom pozwala się zjeść trochę słodyczy.  W tym dniu nosi się ubrania  w kolorze zielonym. Zieleń to narodowy kolor Irlandii, 

nawiązujący do trawiastego krajobrazu wyspy. Głównym symbolem święta jest trójlistna koniczynka, która stanowi równocześnie godło 

Irlandii, bowiem – jak głosi legenda – św. Patryk używał jej do wyjaśniania dogmatu o Trójcy Świętej pierwszym irlandzkim 

chrześcijanom. Także Leprechaun – krasnoludek ze starej baśni kojarzony jest z Dniem św. Patryka. 

  Jeszcze do niedawna w Irlandii nie organizowano parad w Dniu św. Patryka. Dopiero w 1995 r. rząd tego kraju ustanowił 

czterodniowe Święto, którego kulminacją jest wielka parada w Dublinie, z muzyką, tańcami i pokazami sztucznych ogni. 

17-ego marca w kolekcie mszalnej wspomina się św. Patryka, jako biskupa i apostoła Ewangelii mieszkańców Irlandii. Przez jego 

zasługi i wstawiennictwo prosimy, aby chrześcijanie zawsze ukazywali światu cuda miłości Bożej. Liturgia Godzin (t. II, s. 1288 — 

1289) zamieszcza fragment Wyznania św. Patryka, wzywającego nas do wdzięczności: „Niestrudzenie dzięki czynię mojemu Bogu, 

który zachował mnie wiernym w dniu mojej próby, tak że dzisiaj mogę z ufnością złożyć w ofierze jako żywy dar moją duszę 
Chrystusowi, mojemu Panu, bo On mnie zachował od wszelkich utrapień (...) Dzisiaj także mogę wśród narodów, wszędzie, gdzie się 
znajduję, nieprzerwanie wychwalać i wysławiać Twoje Imię, zarówno w powodzeniach, jak i w przeciwnościach. Cokolwiek zaś mnie 

spotka czy to dobrego, czy złego, powinienem to przyjąć jednakowo i zawsze dziękować Bogu, który mnie pouczył, abym bez wahania i 

bezgranicznie wierzył, ze On jest niezawodny i wysłucha mnie”.  
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PORZĄDEK   MSZY   ŚWIĘTYCH   I   NABOŻEŃSTW 

 
NIEDZIELA, 13 MARCA 2011; 1 WIELKIEGO POSTU; 

  9:30 – Za śp. rodziców + Martę i + Kazimierza Sztyrbickich – int. rodziny pp. Sztyrbickich 
10:30 – GORZKIE ŻALE 
11:00 – Za śp. mamę + Mariannę Drobnik w 8. rocznicę śmierci oraz za zmarłych  
             z rodziny Drobnik i Ratajczak – intencja od syna z rodziną 
12:15 – CHRZEST – Julia BAJEK 
12:15 – CHRZEST – Adrian Krzysztof BARCZAK 

PONTEFRACT 16:00 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże, zdrowie i potrzebne łaski  
                             dla córki Wiktorii z okazji 10 rocznicy urodzin – int. od rodziców i siostry Janety 

19:00 – Za śp. męża + Alojzego i + Stanisławę Arendt – intencja od żony Heleny 

PONIEDZIAŁEK, 14 MARCA 2011; Dzień powszedni; 

10:00 – Za śp. + Bolesława Wolińskiego – dar intencji od p. Elżbiety Druś 

WTOREK, 15 MARCA 2011; Dzień powszedni;  

10:00 – Za śp. + Janinę Winnik – dar intencji od Heleny, Haliny i Ziuty 

ŚRODA, 16 MARCA 2011; Dzień powszedni; 

11:00 – Za śp. + Jana Płygawko, rodziców z obu stron + Sabinę i + Michała Leszczyńskich, 
             + Julię i + Jana Płygawko oraz szwagra Wiktora 

CZWARTEK, 17 MARCA 2011; Wspomnienie św. Patryka; 

10:00 – Za śp. zmarłych z rodziny Smołka 

PIĄTEK, 18 MARCA 2011; Dzień powszedni; 

10:00 – NABOŻEŃSTWO DROGI KRZYŻOWEJ 
10:30 – Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem św. Józefa z prośba o Błogosławieństwo 
             Boże i zdrowie oraz potrzebne łaski dla p. Józefy Pióro z okazji imienin – dar intencji  
             od p. Marii Sawosz 
19:00 – NABOŻEŃSTWO DROGI KRZYŻOWEJ  
19:30 – Za śp. żonę Kazię Rabuszko z okazji imienin – dar intencji od męża i dzieci 

SOBOTA, 19 MARCA 2011; UROCZYSTOŚĆ ŚW. JÓZEFA, OBLUBIEŃCA NMP;; 

  8:30 – Za śp. zmarłych z rodziny + Jana, + Jurka, + Stefana, + Anię i + Elę Wagner, oraz 
             zm. przyjaciół + Stanisława Bęben, + Zofię Dubanik i syna + Jana – int. p. Wagner 
14:00 – CHRZEST – Daniel Sebastian MIEŃKOWSKI  

       II TYDZIEŃ WIELKIEGO POSTU 

18:30 – Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem św. Józefa z prośba o Błogosławieństwo 
             Boże i uproszenie potrzebnych łask dla Joseph’a, i za śp. ojca Józefa – dar intencji  
             od p. Barbary Malach 

NIEDZIELA, 20 MARCA 2011; 2 WIELKIEGO POSTU; 

  9:30 – Za śp. tatę + Józefa Kłosińskiego z okazji imienin – int. córki J. Epstein z rodziną  
11:00 – Do Bożego Miłosierdzia z prośbą o Błogosławieństwo Boże i zdrowie dla członków 
             Komitetu Parafialnego i Klubowego oraz członków wszystkich Sekcji wspomagających 
             ich pracę oraz za zmarłych członków KOMITETÓW w historii naszej Parafii – dar 
             intencji wdzięczności od Ks. Proboszcza Jan Zaręby 
12:00 – BŁOGOSŁAWIEŃSTWO ROCZNIAKA  – Aleksander Andrzej DYBIKOWSKI 
12:15 – CHRZEST – Anthony Aleksander Dobke 

HARROGATE 16:30 – Za śp. brata + Adama Siemiątkowski w 3. rocz. śmierci – int. od siostry z rodziną 
19:00 – Za śp. mamę + Halinę Główczyńską w 25. rocznicę śmierci – int. córki Anety 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 

 
* POGRZEB ŚP. KAZIMIERZA ZIELIŃSKIEGO – która zmarła w sobotę 5.03.br. w wieku 89 lat, odbędzie się 
w Harehills Cemetery Chapel w czwartek 17 marca br. o godz. 11:00. Wyrażamy serdeczne współczucie całej rodzinie, a 

zmarłego naszego Parafianina polecamy modlitwą wspólnoty parafialnej. 

 



* UROCZYSTOŚĆ ŚW. JÓZEFA  W sobotę, 19 marca, Kościół będzie obchodził uroczystość świętego Józefa, 

Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny i opiekuna Pana Jezusa. Papież Pius IX w 1870 roku ogłosił go patronem Kościoła 

powszechnego i rodzin chrześcijańskich. Podczas Mszy Świętej tego dnia przez wstawiennictwo Opiekuna Najświętszej 

Rodziny będziemy się modlić za mężów i ojców z naszej wspólnoty parafialnej i o godne wypełnianie przez nich swojego 

powołania. Kiedy wokół tyle trudności, codziennych kłopotów, niepewności z powodu braku pracy i środków do godnego 

życia, warto zwracać się o pomoc do świętego Józefa. Święty Józef jest też patronem dobrej śmierci. Według tradycji 

odszedł z tego świata w ramionach samego Pana Jezusa. Jego wstawiennictwu będziemy zatem polecać wszystkich 

konających. 

 
* 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! 

 

* WALNE ZEBRANIE LPCM LEEDS PARISH - Komitet Parafialny zawiadamia o zmianie terminu Walnego Zebrania. 

Zebranie to odbędzie się nie w niedzielę 6-ego marca 2011r.,  jak planowano lecz dwa tygodnie później, w niedzielę 20-ego 

marca 2011. Za zmianę terminu przepraszamy. 

Tak jak w zeszłym roku możemy zapoznać się ze sprawozdaniami finansowymi parafialnymi i Polskiego Klubu 

Katolickiego na stronie internetowej parafii.                     

 

* 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 PRZEDMAŁŻEŃSKI - SESJA WIOSENNA – TRWA - W SOBOTĘ  
19 MARCA BR. O GODZ. 19:30 KONFERENCJA 4 – ODPOWIEDZIALNE RODZICIELSTWO CZ.II 

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

Niedziela  13.03.11  g. 9.30  – rodzeństwo pp. Tosta  *  g. 11.00 –  K. Niczyperowicz & H. Stanisławska 

Niedziela  20.03.11  g. 9.30  – A. Sztyrbicka & B. Malach *  g. 11.00 –  St. Skotna & A. Rożkowiec 

Niedziela  27.03.11  g. 9.30  – J. Epstain  &  J. Lesiak  *  g. 11.00 –  rodzina pp. Kula 

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 

 

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

 

* WYJAZD DO PENRHOS Polskie Day Centre jak co roku, organizuje pięciodniowy wyjazd do Penrhos w 

Północnej Walii. W tym roku wybieramy się tam od 6-ego do 10-ego czerwca. Koszt czterodniowego pobytu z 

wyżywieniem oraz wyżywienia w dzień wyjazdu wyniesie  £91.00 od osoby. Koszt przejazdu zależny będzie od ilości 

uczestników wyjazdu i wyniesie ok. £55.00 (przy założeniu, że pojedzie przynajmniej 20 osób). Serdecznie zachęcamy do 

skorzystania z tej okazji do wypoczynku i zwiedzenia naprawdę ślicznego kawałka Wyspy. Zakwaterowanie w pokojach 

jedno i dwuosobowych z łazienka lub bez. Zgłoszenia przyjmują Pani Alina Frost i Magda Ions. 

 

* 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. 

 
* LOTERIA I KAWIARNIA NA BUDOWĘ KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO W DROHICZYNIE na Polesiu.  

W niedzielę 27 marca na dużej Sali Parafialnej będzie zorganizowana LOTERIA I KAWIARNIA. Bogate fanty i wiele 

„wysokoprocentowych butelek” do wygrania. W kawiarni kawa, herbata oraz pyszne ciasta domowego wypieku. Cały 

dochód przeznaczony jest na budowę kościoła w Drohiczynie na Polesiu. Ks. Tadeusz Steczkowski, obecny Proboszcz 

kościoła pw. Podwyższenia Krzyża w Janowie Poleskim zbiera fundusz na ten wzniosły cel. Prosimy o poparcie. MOJE 

FANTY TWOJE SZCZĘŚCIE – ZAPRASZAMY. 

 
* PROŚBA O POMOC W BADANIACH NAUKOWYCH POLSKIEJ STUDENTKI – Studentka ostatniego 

roku Historii na Uniwersytecie Leeds Metropolitan – Pani Agnieszka Lewandowska - pisze pracę dyplomową na temat 

Polskiej społeczności w Anglii. Dlatego poszukuje ona osób zarówno z pokolenia powojennej emigracji jak i 



tych, którzy przyjechali do tego kraju stosunkowo niedawno, tzw., emigracji po-akcesyjne, chętnych do rozmowy na 

tematy związane z emigracją, historią Państwa pobytu w Anglii oraz Polską społecznością w Leeds. Osoby, które chciałyby 

pomóc Pani Agnieszce proszone są o kontakt z nią na numer kom: 07890 848 157 lub adres email: 

a.lewandowska6322@student.leedsmet.ac.uk lub z panią M. Ions. Wszelkie wypowiedzi i informacje jakie pani 

Lewandowska uzyska w czasie rozmów zostaną użyte jedynie w celach badawczych, a jej rozmówcy będą mieli prawo 

do całkowitej anonimowości.  

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

kompletu kopert (niebieskie) na każdą niedzielę roku. Kopertki można odebrać od p. Jerzego Lesiaka po nabożeństwach 

niedzielnych w kaplicy przy zakrystii do 20 marca włącznie. Pan Jerzy przypomina, że ofiary Gift Aid mogą złożyć tylko 

osoby, które płacą podatek. 

 

S E R D E C Z N E     + PODZIĘKOWANIA +   B Ó G    Z A P Ł A Ć 
 
* OFIARODAWCOM - którzy w niedzielę 27.02.br. złożyli na potrzeby parafii dary: w Kopertkach £ 195-27p.; 
ofiary Gift AID – £ 282-50p.; na tacę – £ 352-34p.; Biuletyn – £ 31-48p.; 

 
* DOBRODZIEJOM ZBIÓRKI NA INWALIDÓW AK I POMOCY NA KRAJ – „Zarząd Koła SPK nr 413 w 

Leeds serdecznie dziękuje wszystkim osobom, które tak hojnie przyczyniły się do udanej zbiórki. Prezes Koła dziękuje z 

głębi serca za zrozumienie mych problemów zdrowotnych i okazanie chęci przyjścia z pomocą w zbiórce. Zebrano po 

wszystkich Mszach Św. w sobotę 5 i niedzielę 6 marca br. razem  £ 510-00p. Pieniądze te zostały wysłane czekiem do biura 

Funduszu Inwalidów Armii Krajowej i Pomocy na Kraj w Londynie, które mieści się w POSK.” Za Zarząd Prezes Koła Z. 

Matykiewicz 

 
KURS WIEDZY RELIGIJNEJ 2011 

 „Bioetyka i Konfesjonał” 
Nottingham – piątek, 25 marzec 2011 r. 
Coventry – sobota 26 marzec 2011 r. 

 
Program dnia: 
 
10.15 Powitanie i rozpoczęcie Kursu 

10.30 Wykład 1: „ Kościół wobec wyzwań współczesnej biomedycyny : bioetyka początków ludzkiego 

życia.” 

12.00 Msza św. 

13.00 Obiad 

14.30 Wykład 2: „ Kościół wobec wyzwań współczesnej biomedycyny : bioetyka pełni i końca życia 

ludzkiego.” 

16.00 Podwieczorek 

16.45 Pytania i dyskusja 

18.15 Kolacja 

Wykłady prowadzi Ks. bp dr hab. Józef Wróbel  
Koszt Kursu – £ 15 od osoby za obiad i udział  

+ £ 8 od osoby za kolację 
Zgłoszenia należy dokonać do 20 marca 2011 r. 

 

 

* 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. 

 
STRONA INTERNETOWA PARAFII – www.parafialeeds.co.uk 


