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Dzień Babci i Dzień Dziadka - 21 i 22 stycznia obchodzimy Dzień Babci i Dziadka, choć właściwie 

nie bardzo wiadomo, dlaczego właśnie w tym terminie. Wydaje się, że lepszą datą byłby dzień 26 

lipca, kiedy Kościół wspomina świętych Joachima i Annę, dziadków Pana Jezusa. Ewangelie i źródła 

historyczne o nich nie wspominają. Mamy jednak apokryfy, których znaczenia nie należy przeceniać, 
ale i nie można lekceważyć; odwoływali się do nich również starochrześcijańscy mędrcy, czyli 

Ojcowie Kościoła. 

O rodzicach Maryi Panny wspominają Protoewangelia Jakuba, nazywana także Ewangelią Maryjną - 
pochodząca, prawdopodobnie, z połowy II w. - Ewangelia Pseudo-Mateusza oraz Księga Narodzenia 

Błogosławionej Maryi i dzieciństwa Zbawiciela. Innym, specyficznym źródłem wiadomości o 

dziadkach Pana Jezusa są wizje mistyczne Katarzyny Emmerich i Marii d'Agreda. 

 Otóż Joachim i Anna mieli pochodzić z rodu Judy, z królewskiego domu Dawida. Według 

„De Nativitate Mariae" rodzina Joachima wywodziła się z Galilei z miasta Nazaret, a rodzina Anny z 

Betlejem. Dwudziestoletni Joachim poślubił Annę, córkę Isachara. Byli szczęśliwym małżeństwem, 

ale nie mieli dzieci. Podczas jednego ze świąt żydowskich Ruben zakwestionował prawo Joachima 

do pierwszeństwa w składaniu ofiary Bogu, bo nie spłodził potomka. Joachim udał się wtedy na 

pustkowie; na zachód od Jerycha, gdzie spędził 40 dni i nocy, poszcząc i modląc się o łaskę ojcostwa. 

I został wysłuchany. Przybyli do nich aniołowie, zwiastując nowinę o narodzinach dziecka. Przyszła 

na świat dziewczynka, której nadali imię Maryja (Miriam). Kiedy podrosła, wychowywała się w 

świątyni, spędzając czas na studiowaniu Prawa, modlitwach i pracach ręcznych. Joachim i Anna nie 

doczekali narodzin niezwykłego Wnuka. Zmarli w Jerozolimie, a pochowano ich w dolinie rzeki 

Ezdrelon pod Górą Oliwną albo w miejscu dawnej sadzawki Betsaida. Już od pierwszych wieków 

chrześcijaństwa cieszyli się wielką czcią wiernych. Ikonografia przedstawia często św. Annę w 

towarzystwie Maryi Panny i małego Jezusa. To wizerunek nazywany „Św. Anna Samotrzeć”. Warto 

tu zresztą przypomnieć to ciekawe, choć nieco zapomniane słowo. Określenie „samotrzeć” wskazuje 

na trzy osoby i bywa tłumaczone jako „we trzech” albo „w towarzystwie dwóch”. To zresztą nie 

jedyny taki, zapomniany już dzisiaj, staropolski liczebnik zbiorowy. Przed laty używane były również inne, np. „samowtór” — „we dwóch” czy 

„samoczwart” — „we czterech”. Spośród najbardziej znanych wizerunków św. Anny Samotrzeć na szczególne wyróżnienie zasługuje ten, który 

przeniósł na płótno sam Leonardo da Vinci (zamieszczony wyżej). 

  Dziadkowie są postaciami niezwykle ważnymi w strukturach społecznych. Ich świadectwu i obecności w rodzinie poświęcone były obrady 

sesji plenarnej Papieskiej Rady ds. Rodziny. Wyboru tematu dokonał osobiście Ojciec Święty Benedykt XVI, który już w czasie Światowego Spotkania 

Rodzin w Walencji zwrócił uwagę na rolę dziadków.  

     W tradycyjnych rodzinach babcie i dziadkowie pełnią swoje role w wielopokoleniowym układzie rodzinnych stosunków. - Niegdyś - wskazuje dr 

Stefan Klemczak, antropolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego - ich statut świadczył o pełnej życiowej dojrzałości. Z racji doświadczenia jeszcze w XIX 

wieku dziadkowie cieszyli się ogromną estymą i, zwłaszcza mężczyźni, pełnili funkcję głów rodów. - To oni - dodaje dr Klemczak - dzielili się 
doświadczeniem życiowym z wnukami i całymi rodzinami. Dziś role te często się odwracają. Dziadkowie - jako grupa społeczna - mogą się od siebie 

też bardzo różnić, tak jak różnią się członkowie różnych pokoleń.  Zważywszy m.in. na coraz dłuższy czas życia człowieka oraz wiek zakładania 

rodzin, dziadkowie to często ludzie, między którymi - w różnych rodzinach - istnieje dziś 20-50-letnia różnica wieku. Nie tylko wnukowie, ale i cały 

świat, oczekuje od nich często innego zachowania społecznego. Z drugiej strony, sami dziadkowie mają dziś bardzo różne potrzeby. Młodsi, dopiero 

wchodzący w swoje role, to osoby w pełni sił duchowych i witalnych. Oni rzadziej niźli ci bardziej doświadczeni w dziadkowaniu mogą pozwolić sobie 

na życie mniej aktywne. Nie stronią od nowinek technologicznych, kulturowych czy nowych mód. Bywa i tak, że   coraz częściej sami muszą też uczyć 
się od swoich wnuków bądź dla nich. - Wokół pojawia się wiele nowinek technicznych a ich nieznajomość wielu dziadkom, zwłaszcza młodszych 

dzieci, mogłaby, zdaniem socjologa Michała Borkowskiego,  przynosić pewien dyskomfort. 

      Dowodem na zmiany w pokoleniu babć i dziadków mogą być też popularne - głównie wśród osób między 65 a 70 rokiem życia - Uniwersytety III 

Wieku, czyli wykłady i zajęcia organizowane specjalnie z myślą o osobach w wieku emerytalnym.  Dziadkowie - młodzi emeryci i ci, którym 

emerytura wydaje się odległą przyszłością mają nie tylko więcej możliwości spędzania wolnego czasu, ale i znacznie więcej jego samego. Związane, 

jest to m.in. z tym, że rodziny rzadziej niż kiedyś mieszkają pod wspólnym dachem, a wnuki coraz częściej niźli do dziadków wysyłane są np. do 

żłobków czy przedszkoli. - Młodym dziadkom bliskie będą inne obyczaje, zwyczaje i wartości, niźli tym bardziej doświadczonym; podobnie jest z 

rodzicami: 50-letni są najzwyczajniej inni niż ci 20-letni. - Z drugiej strony, każdy wiek zobowiązuje. Zapominanie o własnej metryce, niezależnie od 

tego, czy starszy pozuje na młodzieniaszka, czy młody udaje bardziej doświadczonego, może jedynie śmieszyć i irytować.  
        Bycie babcią i dziadkiem to ogromnie ważny i piękny etap w życiu, choć wielu z nas kojarzy się on  z nieuchronnie zbliżającą się starością.  bycie 

Babcią czy dziadkiem może nie tylko nobilitować, ale i - paradoksalnie - odmładzać. Wiele zależy od indywidualnych cech oraz od panujących w 

rodzinie stosunków. Ważne jest, na co wskazują m.in. uczestnicy sesji plenarnej Papieskiej Rady ds. Rodziny poświęconej, jak już wspomnieliśmy, na 

życzenie samego Benedykta XVI, właśnie babciom i dziadkom, by były one oparte na prawdziwych więzach emocjonalnych, dających wszystkim 

członkom rodziny poczucie miłości i bezpieczeństwa. By nie brakowało w nich szacunku i doceniania siebie nawzajem, by nie pozwalano na 

minimalizowanie czy marginalizowanie czyjegoś znaczenia.  

 

 

 

Nr 3 (2138)           †                      OKRES   ZWYKŁY                       †        16.01.2011 



PORZĄDEK   MSZY   ŚWIĘTYCH   I   NABOŻEŃSTW 

 
NIEDZIELA, 16 STYCZNIA 2011; 2 ZWYKŁA; 

  9:30 – Do Dzieciątka Jezus z prośbą Błogosławieństwo Boże i zdrowie dla córeczki Zofii Ross, 

             z podziękowaniem za szczęśliwe narodziny córki – intencja od rodziców  

10:30 – GODZINKI O NIEPOKALANYM POCZĘCIU NMP 
11:00 – Do Dzieciątka Jezus z prośbą o Błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla wnuczki 

             Avy Magdaleny Baczkowskiej oraz dla Jej rodziców Holly i Marcina – dar intencji  

             od dziadków pp. Bronisława Jana i Heleny Baczkowskich  

HARROGATE 16:30 – Za śp. rodziców + Antoniego i + Jadwigę Klakus – int. córki Gabrieli z mężem Paul 

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

             syna Adama Tadeusza Brzezińskiego w 21 rocznicę urodzin – int. od mamy Elżbiety 

PONIEDZIAŁEK, 17 STYCZNIA 2011; Wspomnienie św. Antoniego, opata; 

10:00 – Za śp. męża + Stanisława Malach w 1. rocznice śmierci – int. od żony z dziećmi 

11:00 – POGRZEB – ŚP. Estery MARCINIAK 

WTOREK, 18 STYCZNIA 2011; Początek Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan  

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

             łaski dla Ani z rodziną z okazji Jej urodzin – intencja od p. Barbary Malach 

12:30 – POGRZEB – ŚP. Józefa LEWANDOWSKIEGO 

ŚRODA, 19 STYCZNIA 2011; Wspomnienie św. Józefa Pelczara; 

10:00 – Do Dzieciątka Jezus z prośbą Błogosławieństwo Boże i zdrowie dla ROCZNIAKA  

             Alana Krystiana RAJPOLD i Jego rodziców Anny i Krystiana, chrzestnych i dziadków 
11:00 – Za śp. + Marię Drewnowską – intencja od pani Heleny Perzyńskiej 

CZWARTEK, 20 STYCZNIA 2011; Dzień powszedni; 

10:00 – Za śp. + Adelę Chojnowską i Anielę Kozłowską – intencja od p. Elżbiety Druś 

PIĄTEK, 21 STYCZNIA 2011; Wspomnienie św. Agnieszki – Dzień Babci w Polsce; 

10:00 – Do Miłosierdzia Bożego z prośbą o zdrowie dla pani Stanisławy Pióro  

             w Nowym Roku – dar intencji pani Anny Hobson z rodziną 

SOBOTA, 22 STYCZNIA 2011; Dzień powszedni – Dzień Dziadka w Polsce; 

  8:30 – Za śp. + Janinę Winnik – intencja od rodziny pp. Tosta 

     III TYDZIEŃ ZWYKŁY  

18:30 – Za śp. ojca + Jerzego Witowskiego w 3. rocznicę śmierci – int. córki Moniki z rodziną 

NIEDZIELA, 23 STYCZNIA 2011; 3 ZWYKŁA; 

  9:30 – Do Miłosierdzia Bożego z prośbą Błogosławieństwo Boże i zdrowie dla  

             męża Stanisława Świercz – dar intencji od żony, dzieci i wnuków 

10:30 – GODZINKI O NIEPOKALANYM POCZĘCIU NMP 
11:00 – Za śp. mamę + Stanisławę Bajer – intencja od syna Jana i synowej Heleny z rodziną 
12:15 – CHRZEST – Bianca PIWOWARSKA 

19:00 – Za śp. rodziców + Józefa i + Wandę Kujawiak w 24 rocznicę śmierci ojca – intencja  

             od syna i córki z rodzinami 

 

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

* ŚWIATOWY DZIEŃ MIGRANTA I UCHODŹCY - W dzisiejszą niedzielę obchodzimy Światowy Dzień 
Migranta i Uchodźcy. W intencji migrantów i uchodźców będzie się modlił podczas Mszy św. w niedzielę 16 stycznia w 

Poznaniu delegat Episkopatu ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej bp Wojciech Polak. Tego dnia pod hasłem „Jedna 

rodzina ludzka” będzie obchodzony Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. Kościół zwraca uwagę na problemy ludzi, 

którzy przenoszą się z jednego kraju do drugiego w poszukiwaniu pracy, lepszych warunków życia, azylu lub 

wykształcenia. 

* DZIEŃ JUDALIZMU - w najbliższych dniach Kościół wzywa nas, abyśmy spojrzeli jeszcze szerzej, poza siebie, 

nawet poza własną wspólnotę parafialną. Już jutro, w poniedziałek, 17 stycznia, obchodzimy Dzień Judaizmu. Spróbujmy 

tego dnia szczególnie pochylić się nad Pismem Świętym, aby tam szukać wspólnych korzeni naszej wiary i uczyć się od 

Abrahama, jak bez reszty zaufać Panu Bogu. 

* TYDZIEŃ MODLITW O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN - od 18 do 25 stycznia w całym Kościele będzie trwał 

Tydzień Powszechnej Modlitw o Jedność Chrześcijan. „Powszechnej”, gdyż w tym samym czasie podejmują ją wszystkie 



Kościoły chrześcijańskie. Uczyńmy wszystko, co w naszej mocy, aby każdego dnia wypełniać polecenie Pana Jezusa, 

abyśmy byli jedno! Nasza osobista komunia z Bogiem musi się przekładać na nasze relacje z wszystkimi bliźnimi, 

zwłaszcza z braćmi w tej samej wierze. W to wielkie nawoływanie Kościoła do jedności włączmy także nasze osobiste 

modlitwy. Niech będą one skromnym wkładem w dzieło ekumenizmu. Mamy także okazję szczególna w przyszłą niedzielę, 
aby… 

* DOROCZNE NABOŻEŃSTWO EKUMENICZNE - Biskup Walter Jagucki oraz Parafianie z Kościoła EWANGELICKIEGO w 
Leeds zaprosili nas do wzięcia udziału w nabożeństwie ekumenicznym, które odbędzie się w niedzielę 23-ego stycznia 
2011 o godz. 15:00 w Kościele pw. Św. Łukasza, przy 9 Alma Road w Leeds. Przypominamy, że tradycja wspólnych 
nabożeństw ekumenicznych w naszych parafiach ma już 5 lat i spotkania te są godnym uświetnieniem Tygodnia Modlitw o 
Jedności Chrześcijan oraz niezwykle udanymi imprezami towarzyskimi. Zapraszamy.  

 
* POGRZEB ŚP. ESTERY MARCINIAK zmarłej 31 grudnia 2010 r. w wieku 85 lat - zostanie odprawiony w 
naszym kościele w poniedziałek 17 stycznia o godz. 11:00.  
* POGRZEB ŚP. JÓZEFA LEWANDOWSKIEGO zmarłego 5 stycznia br. w wieku 84 lat - zostanie odprawiony 
w naszym kościele we wtorek 18 stycznia o godz. 12:30.  
* POGRZEB ŚP. KAROLINA MAĆKOWSKA – zmarłej 25.12.2010. w wieku 86 lat zaopatrzona Świętymi 

Sakramentami Kościoła - zostanie odprawiony z udziałem polskiego kapłana - w kościele angielskim RC Chuch - pw. 
Świętej Rodziny w Leeds - w piątek 21 stycznia o godz. 11:30. 
 

* 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 wznowi 

spotkania w sobotę 22 stycznia 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  
27 LUTEGO BR. O GODZ. 19:30 

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

Niedziela  16.01.11  g. 9.30  – J. Epstain  &  J. Lesiak  *  g. 11.00 –  rodzina pp. Kula 

Niedziela  23.01.11  g. 9.30  – R. Biedka  &  A. Pelpliński *  g. 11.00 –  T. Hough & W. Świercz 

Niedziela  30.01.11  g. 9.30  – rodzina pp. Epstain  *  g. 11.00 –  M. Ions  &  T. Kurdziel 

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 

 

K   O   M   U   N   I   K   A   T   Y 
* DAY  CENTRE  - ma przerwę świąteczną. Wznawiamy spotkania w środę 12 stycznia 2011r. 

 

* KALENDARZ POLSKIEJ SZKOŁY W LEEDS NA 2011 ROK - Jest do nabycia ze zdjęciami dzieci 
polskiej szkoły sobotniej w Leeds. Wspaniały, kolorowy kalendarz. £6, do nabycia podczas zajęć polskiej szkoły, 
lub w naszym sklepie parafialnym. 
 
* ZEBRANIE ZARZĄDU KLUBU - odbędzie się w piątek, 21 stycznia 2011r. o godz. 7.30. Ze względu na 
ważność spraw do omówienia obecność wszystkich członków zarządu obowiązkowa. 
* UWAGA. KONKURS LITERACKI. Polska Fundacja Kulturalna przy współpracy z Polskim Ośrodkiem 
Społeczno-Kulturalnym ogłasza Konkurs Literacki im. Tadeusza Murdzeńskiego pt. MOJE PIERWSZE KROKI 
NA WYSPACH BRYTYJSKICH. Nagroda I: £3000, Nagroda II: £1000, dwa Wyróżnienia: £500. Warunkiem 
uczestnictwa w konkursie jest: dostarczenie maszynopisu (w ilości 5 egz.) utworu o objętości od 5 do 10 stron 
znormalizowanego maszynopisu. Forma literacka prac konkursowych jest dowolna (np. opowiadanie, reportaż, 
dziennik, pamiętnik i in.). Utwory nadesłane na Konkurs muszą stanowić od początku do końca oryginalną 
twórczość osoby biorącej udział w Konkursie, nie mogą być obciążone prawami ustanowionymi na rzecz osób 
trzecich. Utworami konkursowymi nie mogą być teksty, które były publikowane w którymkolwiek z mediów. 
Więcej informacji na plakatach w Ośrodku. 
Celem Konkursu jest popularyzowanie twórczości literackiej przedstawicieli wszystkich pokoleń a także propagowanie 

czytelnictwa w języku ojczystym wśród Polaków osiadłych na Wyspach Brytyjskich poprzez publikację literatury do nich 

adresowanej i poruszającej problemy ich dotyczące oraz stworzenie szansy zdolnym polskim autorom na zaistnienie na 

rynku wydawniczym. 



Odwiedziny  duszpasterskie  w  LEEDS  -  kolęda  2010/2011 
Plan odwiedzin będzie podawany sukcesywnie w „Biuletynie” 

ROZPOCZĘCIE - godz.13.00                  +                    ZAKOŃCZENIE – do  godz. 20.30 
 

CEL  ODWIEDZIN: wspólna modlitwa, błogosławieństwo, rozmowa duszpasterska, wspólne 
                               poszukiwanie dróg jeszcze lepszego budowania wspólnoty parafialnej. 
PRZYGOTUJMY:   stół nakryty obrusem (jeśli to możliwe białym), krzyż, zapalone świece, 
                               Pismo Święte (jeśli posiadamy) i wodę święconą. 
PONIEDZIAŁEK   -  17.01.2011.  -  LEEDS  LS 16  - Wrenbury Grove; Fulton Place; Holt Park Crescent; Dale Park 

View; Bedford Close; Shepcote Crescent; Ireland Crescent; Woodhill Rd; Shepcote Close; Haven Garth; Lawns Hall Close;  

Eddison Close; Wharfe Close; Epennithorne  Av; Cookridge Dr; Moseley Wood Dr; Spen Approach; Otley Road; Holt Park 

Gate; Holt Park Cres. 

WTOREK – 18.01.2011r. - LEEDS  LS 3; 4 5 & 6  - Kings Alfreds Green, Porkland Dr.; King Alfreds Way; Walmsley 

Road; Winstanley Tarrace; Vesper Tarrace; Vesper Gate Crescent; Argie Avenue; Eden Crescent; Burley Road; Woodsley 

Road 
ŚRODA - 19.01.11r. - LEEDS  LS 9; 10 & 11 “ADRESY STAŁ-RE”  - Chatswood Av.; Aberfield Close; Thorpe 

Gardens; Southleigh Gr.; Allenby Rd.; Southleigh Dr.; Neville Row; Grovehall Dr. Waincliffe Crescent; Allenby Drive; 

Strathmore View; Lincoln Green Court; Spring Close Avenue 

CZWARTEK - 20.01.11r. LEEDS  LS 26 & 2 WAKEFIELD & OSET - “ADRESY STAŁ-R-E”  -  Sowood Lane; 

Pippins Green Av.; Main St; Lee Moor Rd.; Oast House Croft; Water Lane; Oakroyd; Oster Cl.;  King George Av.; Victoria 

Rd   

PIĄTEK - 21.01.11r. LEEDS  LS 14 & 24 & 25 & HARROGATE - “ADRESY STAŁ-R- E”  -  Whinmoor Cr.  

Tarnside Dr.; South Parkway Av.; Southwood Cr.; Barley Hill Rd.; Almsford Oval; Spring Grove; Poplar Grove; Woodfield 

Rd.; Rasedgle Cl.; Mount Street. 

PONIEDZIAŁEK   -  24.01.2011.  -  LEEDS  L 18  &  19  -  Victoria Close; Hawksworth Road; Victoria Drive; Stanhope 

Drive;  Newlaithes Road; Stoney Croft; Brownbarrie Drive; Greenbanks Avenue; Stanhope Ave; Church Road. 

WTOREK  -  25.01.11r.  -  LEEDS  L 12 & 13  -  Stanningley Road; Whingate Close; Lawns Terrace; Lawns Close; 

Green Hill Road; Henconner Lane; Hough Lane; Raynville Road; Atlanta Street; Church Hill Gardens; Calverley Lane; 

Spring Valley Avenue; Priestley Close; 
ŚRODA  -  26.01.2011r.  -  LEEDS  LS 12 - “nowe adresy”; - Ks. umawia się na wizytę telefonicznie 

CZWARTEK -  27.01.11r. -  LEEDS  LS 12 - “nowe adresy”; - Ks. umawia się na wizytę telefonicznie  
PIĄTEK - 28.01.2011r. -  LEEDS  LS 12 - “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 9.01.br. złożyli na potrzeby parafii dary: w Kopertkach £ 131-20p.; 
ofiary Gift AID – £ 211-50p.; na tacę – £ 368-99p.; Biuletyn – £ 23-86p.; 

* KOMITET PARAFIALNY – bardzo serdecznie dziękuje wszystkim osobom, które pomogły w przygotowaniu i 

przeprowadzeniu spotkania Opłatkowego. Jesteśmy wzruszeni ogromem pomocy ofiarowanej nam przed, w trakcie i po 

uroczystości. Wymienienie z nazwiska wszystkich osób, które pomogły  zajęłoby bardzo dużo miejsca, a i tak zapewne 

zdarzyłoby się nam kogoś pominąć. Dziękujemy więc grupowo, co nie znaczy, że mniej serdecznie.  Specjalne słowa 

podziękowania kierujemy do naszej Szkoły sobotniej, nauczycieli – p. Joli Rutkowskiej i p. Teresy Hough i naszych 

cudownych dzieci,  za wspaniałe przedstawienie Jasełkowe. Młodzieży z klasy gimnazjalnej dziękujemy za przygotowanie 

dekoracji i pomoc przed i w trakcie. Dziękujemy też i przede wszystkim  wszystkim Państwu drodzy Parafianie za 

zaszczycenie  i uradowanie nas swą obecnością na tym naszym dorocznym wspólnym opłatkowym spotkaniu. Serdeczne 

Bóg zapłać i już teraz zapraszamy na Święcone Parafialne! 

 
* KOMITET ORGANIZACYJNY WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY w Leeds dziękuje 

wszystkim, którzy wsparli jego trud w zbiórce funduszy na piękny cel jakim jest pomoc chorym dzieciom w Polsce. 

Rozliczenie zbiórki pieniężnej podane zostanie w następnym biuletynie, po odebraniu wszystkich puszek z miejsc, gdzie 

zbieraliśmy pieniądze i po komisyjnym policzeniu zebranych pieniędzy. Już dzisiaj jednak mówimy w imieniu małych 

beneficjentów – z całego serca DZIĘKUJEMY! 

 

 

 

STRONA INTERNETOWA PARAFII – www.parafialeeds.co.uk 
* 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. 

 


