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  Panie, niech matczyne modlitwy chwalebnej 

  Matki Dziewicy z Góry Karmel przyjdą nam z pomocą,  

  abyśmy mogli dotrzeć do prawdziwego szczytu,  

  jakim jest Jezus Chrystus. Amen  [Modlitwa do NMP z Góry Karmel] 
 

 Dnia 16 lipca obchodzimy święto Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel zwanej 
także świętem Matki Boskiej Szkaplerznej. Słowo "szkaplerz" pochodzi od łacińskiego 
"scapulae", czyli ramiona, barki, plecy. Oznacza szatę złożoną z dwóch płatów sukna z 
wycięciem na głowę. Część spadająca na plecy symbolizuje, że "trudy, doświadczenia i 
krzyże znosić winniśmy pod opieką Maryi, z poddaniem się woli Bożej, tak jak Ona to 
czyniła". Przednia część szkaplerza, spadająca na piersi, ma przypominać, że serce tam 
ukryte ma "bić dla Boga i bliźnich, z miłości odrywając się od przywiązań doczesnych i 
wiązać się za pośrednictwem Maryi z dobrami wiecznymi". Nazywany bywa także 
minihabitem, a we współczesnej zlaicyzowanej epoce, kontestującej wartość habitu 

zakonnego, zachowuje nadal swoją wartość.  
 Twórcą szkaplerza jest św. Szymon Stock, generał oo. Karmelitów na górze Karmel w Palestynie. W czasach 
prześladowań swego zakonu wielokroć uciekał się do Matki Boskiej. 16 lipca 1251 r. objawiła mu się Ona i podając mu 
szkaplerz koloru brunatnego, rzekła: "Przyjmij, najukochańszy Synu, szkaplerz zakonu twego, jako znak mojego 
Bractwa i szczególniejszej łaski dla ciebie i dla wszystkich Karmelitów. Kto umierając mieć będzie na sobie ten 
szkaplerz, zachowany zostanie od ognia piekielnego, jest to bowiem godło zbawienia, puklerz i tarcza przeciw 
wszelkim niebezpieczeństwom, rękojmia pokoju i szczególnej mej opieki do końca wieków."  
 Od tego czasu oo. Karmelici noszą szkaplerz, a w ich ślady poszli za wiedzą Papieża ludzie świeccy, nawet 
królowie i książęta. Nie dość tego. Najświętsza Maryja Panna objawiła się Papieżowi Janowi XXII i przyrzekła mu nowy 
przywilej dla noszących pobożnie szkaplerz karmelitański, że wyzwoli z czyśćca zaraz w pierwszą sobotę po śmierci te 
dusze, które, za życia nosiły pobożnie ten szkaplerz. Jan XXII ogłosił te łaski światu chrześcijańskiemu dnia 3 marca 1322 r. 
bullą "Sabbatina", co też następcy jego po kilkakroć zatwierdzili. 
 Szkaplerz karmelitański składa się z dwóch prostokątnych skrawków wełnianego sukna koloru brunatnego lub 
czarnego. Pierwszy kolor jest odpowiedniejszy dla odróżnienia go od szkaplerza czarnego Siedmiu Boleści. Tasiemki mogą 
być jakiekolwiek. Ozdoby na szkaplerzu nie są potrzebne. 
 Przyjmować do Bractwa szkaplerza karmelitańskiego mogą tylko oo. Karmelici i kapłani przez nich upoważnieni. 
Przyjmującemu jeden i ten sam kapłan powinien poświęcić i włożyć szkaplerz. Szkaplerz nosi się na szyi tak, że spada na 
piersi i plecy, na lub pod odzieniem. Nie wolno pod utratą przywilejów nosić szkaplerza w kieszeni. - Podarty szkaplerz 
należy spalić. Każdy może sam sobie nowy nie poświęcony włożyć (z wyjątkiem szkaplerza Trójcy św.). Każdy kapłan może 
go poświęcić. - Szkaplerza nie trzeba nigdy z siebie zdejmować. Kto nie nosi przez cały dzień traci przywileje tego dnia. 
Można zdjąć z siebie szkaplerz biorąc kąpiel itd. lub przez krótką część dnia i nie traci się odpustów. Jeżeli ktoś zgubi 
szkaplerz lub nie nosi przez krótki czas, nie traci wtedy przywileju noszenia. Jeżeli ktoś nie nosi szkaplerza przez długi 
czas, radzi mu się przyjąć go po raz wtóry od kapłana mającego władzę. Kto nie nosi z bezbożności lub z pogardy, nie 
należy do Bractwa i po raz wtóry koniecznie szkaplerz powinien przyjąć. Nadto poleca się częste całowanie szkaplerza, a 
szczególnie w pokusach, w niebezpieczeństwach i w godzinę śmierci. 
 Celem noszenia szkaplerza karmelitańskiego jest szczególna cześć ku Najświętszej Maryi Pannie dla uproszenia 
od niej wszechwładnej opieki w życiu, a szczególnie w godzinę śmierci. Samo noszenie szkaplerza nie zapewnia zbawienia. 
Nie jest to bowiem paszport z wizami do nieba, za okazaniem którego, po życiu pełnym lenistwa, minimalizmu i duchowej 
letniości, można osiągnąć życie wieczne. Nie można szkaplerza traktować jak amuletu czy talizmanu. Nie można zbawić się 
dzięki "przywilejowi" , ale jedynie dzięki łasce Chrystusa Pana i dojrzałej wierze. Szkaplerz musi wyrażać autentyczne życie 
chrześcijańskie, pobudzać do czynów miłości Boga i bliźniego. Nie może być jedynie pustym znakiem. Nie można pokładać 
całej ufności w kawałku materiału, który przecież sam z siebie zbawić nie może. Szkaplerz karmelitański jest duchowym 
znakiem nabożeństwa maryjnego, polegającego na wewnętrznym oddaniu i poświęceniu się Niepokalanej Dziewicy. Nosić 
szkaplerz święty - znaczy uznawać Maryję za duchową Matkę, Pośredniczkę, Opiekunkę i Siostrę. Nosić "szatę Maryi" - 
znaczy przyznać się do podobieństwa do Maryi w sposobie myślenia, wartościowania, działania i apostołowania. Oznacza 
to też bycie znakiem nadziei dla innych, obdarzanie ludzi Zbawicielem jak Maryja i solidarność z pozbawionymi nadziei. Za 
Włodzimierzem Tochmańskim OCD. 
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PORZĄDEK   MSZY   ŚWIĘTYCH   I   NABOŻEŃSTW 

NIEDZIELA, 17 LIPCA 2011; 16 ZWYKŁA; 

   9:30 – Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą  
                                  o Błogosławieństwo Boże - intencja 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 
 12:15 – CHRZEST - Igor Seweryn JANICKI  

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 rodzin 

PONIEDZIAŁEK, 18 LIPCA 2011; Wspomnienie św. Szymona z Lipnicy; 

 10.00 – Za śp. dziadków + Wiktorię i + Franciszka - dar intencji od wnuka  
                                          Waldemara Jagielskiego z mamą Janiną  

WTOREK, 19 LIPCA 2011; Dzień powszedni; 

 10.00 – Za śp. wujka + Wincentego i Jego żonę + Rozalię - intencja p. Józefy Sawickiej   

ŚRODA, 20 LIPCA 2011; Wspomnienie bł. Czesława; 

 11:00 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże dla  
                                  Marka Grochocińskiego - intencja rodziny pp. Grochocińskich  

CZWARTEK, 21 LIPCA 2011; Dzień powszedni; 

 10.00 –  Za śp. + Lodzię Zarzycką, p. + Walesę, p. + Skórską i p. + Szostek - dar  
                                  intencji od przyjaciół   

PIĄTEK, 22.07.2011; Wspomnienie św. Marii Magdaleny;  

 10.00 – Za śp. rodziców + Martę i + Artura Grzesik w 31. rocznicę śmierci ojca - dar  
                                  intencji od pp. Filarowskich 
 19.00 – Za śp. mamę + Zofię Dąbrowską w 2. rocznicę śmierci  - intencja od córki Marty 

SOBOTA, 23 LIPCA 2011; ŚWIĘTO ŚW. BRYGIDY; 

   9.30 – Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem Matki Bożej Uzdrowienia Chorych z 
prośbą o Błogosławieństwo Boże i łaskę zdrowia dla mamy Anny Kurdziel - int. 
syna Tomasza 

 12:00 – CHRZEST - Adam MISIUK 
 12:00 – CHRZEST - Amelia MISIUK 
 12:00 – CHRZEST - Amelia RAPCZEWSKA 
 13:00 – CHRZEST - Oliver Jacob LONGSTAF 
        XVII TYDZIEŃ ZWYKŁY 
 18.30 – ROCZEK - Nina Maria FIAŁKOWSKA - Do Dzieciątka Jezus z prośbą o Boże  
                                 Błogosławieństwo i potrzebne łaski dla roczniaka Niny Marii Fiałkowskiej, Jej 

rodziców Magdaleny i Pawła, rodziców chrzestnych i dziadków 

NIEDZIELA, 24 LIPCA 2011; 17 ZWYKŁA; 

   9:30 – Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą  
                                  o Błogosławieństwo Boże dla  Krystyny i Ryszarda z okazji 35. rocz. Ślubu 
   9:30 – ROCZEK - Patryk GAWRYLIK 
 11.00 – Za śp. męża + Tadeusza Kaczmarskiego w 5. rocz. śmierci - od żony Wandy z 

rodziną 
                    19.00 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski 
                                  oraz zdrowie dla syna Gabriela Chmielewskiego z okazji 4. rocznicy urodzin, 
                                  oraz dla Jego rodziców Anety i Daniela oraz brata Dominika 
 
 

 



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: 

*   20 VII – bł. Czesław (ok. 1180-ok. 1242), prezbiter, duchowy syn św. Dominika, od 
którego przyjął habit dominikański (wspomnienie obowiązkowe); 
*   22 VII – św. Maria Magdalena, która swoje życie na zawsze związała z 
Chrystusem po tym, jak wyrzucił z niej siedem złych duchów i której zawdzięczmy odkrycie pustego 
grobu Zmartwychwstałego Pana (wspomnienie obowiązkowe). 
*  ŚWIĘTO ŚW. BRYGIDY - w sobotę, 23 lipca, w kalendarzu liturgicznym przypada święto 
świętej Brygidy (ok. 1302-1373), patronki Europy. Warto spojrzeć na jej piękne życie (żony, matki, a 
potem zakonnicy). Jest ono świadectwem, że każdy stan może być przestrzenią spotkania z Bogiem. 
Wpatrując się w tę szlachetną postać, widzimy, że los każdego człowieka, także współczesnego, jest 
drogą szukania Boga albo raczej drogą, na której jesteśmy przez Niego odnajdywani. Uznając 
aktualność jej przykładu, Ojciec Święty Jan Paweł II w 1999 roku ogłosił Brygidę współpatronką 
Europy. Jak ona trwajmy w Tym, który nas tak umiłował. 
*  LEKTORZY:  - przypominamy, że w niedzielę obowiązuje cykl czytań „A”; a w tygodniu „rok I”. 
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 
Niedziela  14.08.11  g. 9.30  – J. Epstain  &  J. Lesiak          *  g. 11.00 –  rodzina pp. Kula 
 
* ŚWIĘTEGO KRZYSZTOFA - BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KIEROWCÓW I SAMOCHODÓW - Za 
tydzień w poniedziałek przypada wspomnienie św. Krzysztofa – patrona kierowców; w związku z tym w 
przyszłą niedzielę udzielamy uroczystego błogosławieństwa kierowcom oraz ich samochodom i innym 
pojazdom mechanicznym po każdej Mszy Świętej. 
 
*  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  ( II )  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.  
*  PRZYGOTOWANIA DLA KANDYDATÓW DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA - 
rozpoczniemy od ostatniej niedzieli września. Trwać będą tak jak to było w 
*  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. 07889766784. 
*  SCHOLA PIERWSZEGO DNIA TYGODNIA serdecznie zaprasza wszystkich 
śpiewających oraz grających na wieczorną Msze Świętą o godzinie 19.00 Jeżeli wyrywa Ci się serce 
do śpiewu bądź brakuje Ci śpiewającej wspólnoty z Polski to jesteśmy tutaj właśnie dla Ciebie. 
Każdego potrzebujemy i serdecznie zapraszamy na próby w każdą niedziele o godzinie 18.15 w 
kościele. Jeżeli masz jakieś pytania bądź chcesz wiedzieć jakie pieśni przygotowujemy na kolejna 
niedziele dołącz do grupy "Schola Pierwszego Dnia Tygodnia" na Facebook. Z góry ogromne BÓG 
ZAPLAĆ. Marcin Zajaczek 
* PIELGRZYMKA  DEKANATU  PÓŁNOCNEGO  DO  HOLYWELL  I  PANTASAPH  - 31-
ego lipca w niedzielę, Parafia nasza organizuje jednodniową pielgrzymkę do Holywell Pantasaph – 
Lourdes Walii. O samym miejscu docelowym, jak też o przebiegu pielgrzymki informację można 
znaleźć na tablicy informacyjnej w przedsionku POK. Przejazd autobusem £10.00 od osoby. 
Członkowie Koła Żywego Różańca - nieodpłatnie. Wyjazd o 7:30 rano, powrót z Pantasaph o 18:00. 
Wyżywienie we własnym zakresie. Zgłoszenia prosimy kierować do pani Sekretarz Komitetu 
Parafialnego Magdy Ions (osobiście lub tel: 07973365266). Bardzo serdecznie zapraszamy. 
  



 
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 
*     ZEBRANIE ZARZĄDU KLUBU odbędzie się w piątek, 22 lipca 2011r. o godz. 7.30. 
Obecność wszystkich członków Zarządu pożądana. 
 

S E R D E C Z N E     + PODZIĘKOWANIA +   B Ó G    Z A P Ł A Ć 
 
* OFIARODAWCOM - którzy w niedzielę 10.07.br. złożyli na potrzeby parafii dary: w 
Kopertkach – £ 129-62p; ofiary Gift AID – £ 252-50p.; na tacę – £ 310-12p.; Biuletyn – £ 22-61p. 
 
*  PODZIĘKOWANIA Z PRZEPROSINAMI  - W ubiegło tygodniowym podziękowaniu 
Księdza Proboszcza zabrakło podziękowania dla pani Józefy Sawickiej. Jak to się stało - nie 
wiemy, tym bardziej, że przepyszne, przekładane masą czekoladową wafle, to prawdziwy smakołyk! 
Tak więc pani Sawickiej składamy bardzo serdeczne podziękowania, a wszystkim Paniom za ich 
przepyszne wypieki i wielkie serce raz jeszcze  dziękujemy! Serdeczne Bóg zapłać. 
 

 
 
 

STRONA INTERNETOWA PARAFII – www.parafialeeds.co.uk 


