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Źródłem teologii ojcostwa jest prawda wiary mówiąca, że Bóg jest Ojcem Jezusa Chrystusa 

i wszystkich ludzi. Pomijając różnice ontologiczne, trzeba stwierdzić, że Ojcostwo Boga jest źródłem 

i prawzorem wszelkiego ojcostwa na ziemi. Podobieństwo do Boga wskazuje mężczyźnie sposób 

realizacji ojcowskiego powołania. Wizja ojcostwa zależy w dużej mierze od wizji Boga-Ojca, która 

w dzisiejszych czasach przeżywa pewien kryzys. Bóg, bowiem jest postrzegany jako: Staruszek – 

dziadziuś żyjący przeszłością, który nie zrozumie współczesnych czasów, ich wymogów i trendów 

panujących w świecie; Ratownik – człowiek zwraca się do Niego tylko w sytuacjach kryzysowych, 

gdy pilnie potrzebuje Jego pomocy; Święty Mikołaj – traktowany jako swoisty darczyńca, do którego 

w modlitwie zwracamy się z listą zapotrzebowań; Obserwator – wprawdzie widzi wszystko, co się 
dzieje na świecie, jednak nie ma siły, by reagować; Nieobecny – siedzi gdzieś tam w górze i nic Go 

nie interesuje; Despota – za wszelką cenę chce zaspokoić swoje ambicje, nie licząc się z ludźmi, ich 

cechami i siłami; Policjant – strażnik porządku, karzący za każde przewinienie. 

Właściwy obraz Boga-Ojca ukazuje Biblia, która przedstawia Boga w kontekście Jego dzieł 

zbawczych, począwszy od wybrania swego ludu, aż po wydanie swego Syna, by odkupić swój lud i wyzwolić go z jego grzechów. Bóg 

Biblii jest: doskonały (por. Mt 5, 48), miłosierny, daje dobre dary, prowadzi i chroni (por. J 10,27-29), zależy Mu na człowieku (por. 

1P 5,7), karci w razie potrzeby (por. Hbr 12,5-11), troszczy się i karmi (por. Oz 11, 3-4), sądzi obiektywnie (por. 1P 1,17), przybiera za 

synów (por. Rz 8,15). Taki obraz Boga-Ojca jest w stanie ukształtować właściwą postawę i wzór ziemskiego ojcostwa, a w ten sposób 

uchronić rodziny przed kryzysem, jaki przeżywa dziś ojcostwo. 

Odpowiedzialne ojcostwo wymaga odpowiedniej formacji oraz dojrzałości mężczyzny. Człowiek rodzi się z ogromnym potencjałem 

i bogactwem tego, co odziedziczył po swoich przodkach, jednak wymaga to swoistej „obróbki”, której winni dokonać przede 

wszystkim rodzice, szkoła, Kościół oraz całe społeczeństwo. Pierwszym etapem jest poznawanie otaczającej młodego człowieka 

rzeczywistości, pierwsze próby samodzielnego podejmowania odpowiedzialnych decyzji, umiejętne korzystanie z daru wolności. Na 

tym etapie towarzyszą mu rodzice, którzy umiejętnie i delikatnie kierują młodym człowiekiem, by stopniowo nabierał samodzielności 

i dojrzałości intelektualnej oraz emocjonalnej. Drugim etapem jest przejście od postawy biorę do postawy daję. Każdy ojciec 

w rodzinie ma właściwe sobie zadanie do spełnienia, przede wszystkim według przeprowadzonych badań wśród ojców, należy do 

niego: interesowanie się dziećmi, cierpliwość w organizowaniu im czasu wolnego, rozmowy; dbałość o warunki bytowe; 

wyrozumiałość, pomoc w kłopotach; obdarzanie dziecka ciepłem rodzinnym, miłością, 
serdecznością i troską; umiejętność wyegzekwowania powinności, przypilnowanie; 

autorytet, dawanie przykładu, pewna surowość, dystans, rygor, niewykluczające 

koleżeńskiego stosunku do dziecka; pogłębianie wiedzy pedagogicznej i psychiki 

dziecka; troska o wykształcenie dzieci, o ich awans życiowy. 

 Kolejność wymienianych elementów nie jest przypadkowa, świadczy ona o hierarchii 

priorytetów, jakie ojcowie przedkładają w swoich rodzinach. Okazuje się, że 

najważniejszym zadaniem jest dbałość o byt rodziny, zaś miłość i troska o wychowanie 

własnego dziecka schodzą na dalszy plan. Dowodzi to pewnego kryzysu w rozumieniu 

funkcji i zadań ojca, dlatego istnieje pilna potrzeba ukazania na nowo wielkości 

i ważności roli ojca w rodzinie oraz poukładania hierarchii spraw, jakie należą do 

kompetencji ojca. 

Prawdziwe urzeczywistnienie ojcostwa dokonuje się poprzez miłość do żony i dzieci 

oraz równego w stosunku do matki udziału w wychowaniu dzieci. Prawdziwy ojciec 

darzy swoje dzieci miłością, czasem, nawet pomimo nawału zajęć, prowadzi z nimi 

rzeczywisty dialog, ukazuje wiarę i podstawowe zasady moralne oraz daje im przykład 

własnym życiem i postępowaniem. Ponadto obowiązkiem mężczyzny jest dbałość o byt 

materialny rodziny i inne doraźne potrzeby. Dopiero taka hierarchia spraw należących 

do ojca zapewni harmonijny rozwój rodziny i żyjących w niej członków.(…) 

Następne pokolenia dojrzałych i odpowiedzialnych ojców, zależą od wychowania 

mężczyzn przez tych, którzy w tej chwili borykają się z trudami ojcostwa. Sytuacja ta 

„toczy się kołem” od pokoleń. Istotą odnowy roli ojca jest przełamanie kryzysu, czyli 

odrzucenie błędnych postaw minionych czasów, a podjęcie trudu ukazania wartości roli 

mężczyzny i ojca w rodzinie. Od tego zwrotu zależy zdrowie psychiczne i moralne 

następnych pokoleń, rodzin i całego społeczeństwa. (O.J .Sz) OFMConv 
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PORZĄDEK   MSZY   ŚWIĘTYCH   I   NABOŻEŃSTW 

NIEDZIELA, 19 CZERWCA 2011; UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY; 
     9:30 – Za śp. + Helenę i + Jana Mendak, oraz + Wojciecha Epstein – int. rodziny pp. Epstein  

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

            córki Kasi Baczkowskiej – dar intencji od rodziców Bronisława-Jana i Heleny 
HAROGATE 16:30 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże oraz zdrowie dla  

                            pani Heleny Aksamit – dar intencji od pp. Danuty i Ryszarda Biedka 

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

             córki Izabeli – dar intencji od rodziców 

PONIEDZIAŁEK, 20 CZERWCA 2011; Dzień powszedni; 

10.00 – Za śp. ojca + Jana Faber na 1. rocz. śmierci – int. od syna Rafała z żoną Katarzyną  

WTOREK, 21 CZERWCA 2011; Wspomnienie św. Alojzego Gonzagi; 

     8:30 – Za śp. szwagra + Józefa Wasilewskiego zm. w Kanadzie – int. od p. Jreny Poreckiej 

ŚRODA, 22 CZERWCA 2011; Dzień powszedni; 

11:00 – Za śp. żonę + Janinę Winnik z okazji imienin – intencja od męża Antoniego z dziećmi 

CZWARTEK, 23 CZERWCA 2011; Dzień powszedni – w Polsce Boże Ciało; 

10.00 – Za śp. rodziców + Władysława, + Józefa Sobuńko, + Romana, + Karola Dąbrowskich  

             i siostrę + Gienię  
19:00 – Za śp. męża + Jana Siczek w 10. Rocznicę śmierci – dar intencji od żony Jadwigi  

             oraz syna Marcina z rodziną i córki Karoliny  

PIĄTEK, 24 CZERWCA 2011; UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA ŚW. JANA CHRZCICIELA;  

10.00 – Do Bożej Opatrzności z prośba o Błogosławieństwo Boże i zdrowie dla mamy Janiny 

             Barszczowskiej w dniu imienin – dar intencji od córki Gabrieli Tosta z rodziną 
10:30 – NABOŻEŃSTWO DO NSPJ 
19.00 – Za śp. siostrę + Elżbietę Kłysz w 12. Rocznicę śmierci – dar intencji brata Jacka 

SOBOTA, 25 CZERWCA 2011; Dzień powszedni; 

   8.30 – Za śp. męża + Władysława Poreckiego w 23 rocz. śmierci – int. od żony Ireny z dziećmi 

 14:00 – CHRZEST – Maksymilian Mariusz WITKOWSKI 

                         XIII TYDZIEŃ ZWYKŁY 

 18.30 – Za śp. babcię + Janinę Pajączkowską w 25 rocz. śm. – int. wnuka Marcina z rodzicami 

 

NIEDZIELA, 26 CZERWCA 2011; UROCZYSTOŚĆ NAŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA; 

     9:30 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski w pracy 

                            duszpasterskiej dla Ks. Prob. Jana Zaręby z okazji urodzin i imienin – dar intencji  

                            od Koła Żywego Rożańca  

11.00 – Za śp. zmarłych Dowódców Armi Polskie na Zachodzie i Armi Krajowej – int. SPK 
SELBY 16:30 – Za Parafian 

19.00 – Za śp. ojca + Jana Wabiarza w 24 rocznicę śmierci – intencja od Marii i Pawła 

 

 

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

* UROCZYSTOŚĆ TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ - Dzisiaj, w uroczystość Trójcy Przenajświętszej, ze 

szczególną czcią Kościół wypowiada modlitwę: „Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu…”. Warto też zdać sobie 

sprawę, że ile razy świadomie i pobożnie wykonujemy znak krzyża, modlitewnie wielbimy Trójcę Przenajświętszą – 

jednego Boga w trzech Osobach. Jeśli dzisiaj człowiekowi, nawet chrześcijaninowi, trudno pojąć tę prawdę, tym bardziej 

módlmy się o Bożą mądrość i o światło Ducha Świętego. I oby wszystko w naszym życiu było czynione na chwałę Trójcy 

Świętej!  

* PROCESJA BOŻEGO CIAŁA – KS. BISKUP ARTUR ROCHE SERDECZNIE ZAPRASZA – 

WSZYSTKICH POLSKICH PARAFIAN, a zwłaszcza Dzieci 1. Komunijne, oraz Ich rodziców na Procesję Bożego ciała w 

NIEDZIELĘ 19 CZERWCA 2011 – godz. 14:00 – 15:15. Procesja wyrusza z Domu Opieki Mount St. Joseph’s Home, 

Lettle Sister of the Poor, Sire Oak Road, Leeds – LS6 2DE – Dzieci są proszone, aby założyły swoje stroje 

pierwszokomunijne. 

 



* MIESIĄC NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA - czerwiec poświęcony Sercu Pana Jezusa dobiega 

końca. W najbliższy piątek odprawimy ostatnie nabożeństwo czerwcowe, aby wynagrodzić Panu Bogu wszystkie nasze 

grzechy i nieprawości. Podobnie jak w maju, niech ta czerwcowa modlitwa będzie też celebrowana w domach. Jest bowiem 

wyrazem naszej wiary w wielkie Boże Miłosierdzie. 

* UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA - w najbliższą niedzielę, 26 czerwca, w 

Anflii i Wali będziemy celebrować uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – Boże Ciało. Z Chrystusem 

utajonym w Najświętszym Sakramencie wyjdziemy w uroczystej eucharystycznej procesji z kościołów na teren naszego 

polskiego ośrodka. Będziemy dziękować Bogu za dar Eucharystii, będziemy prosić Chrystusa o błogosławieństwo i pokój 

dla Kościoła powszechnego, kraju w którym żyjemy i naszej Ojczyzny oraz naszego Narodu. Udział w tej procesji jest 

publicznym wyznaniem wiary w to, że Jezus jest wśród nas, w naszym życiu zawsze obecny. Przygotujmy cztery ołtarze, a 

przede wszystkim otwórzmy Jezusowi nasze serca, aby mogło je opromienić Jego błogosławieństwo. 

 

* UROCZYSTOŚĆ  BOŻEGO  CIAŁA  - Po Sumie wyruszymy z kościoła w PROCESJI  EUCHARYSTYCZNEJ 

- wokół naszego polskiego ośrodka do 4 ołtarzy – NIEZALEŻNIE OD POGODY – „PAMIĘTAMY O PARASOLACH” – 

bo nie zdażyło się w historii naszej Parafii, abyśmy odwołali kiedykolwiek PROCESJĘ BOŻEGO CIAŁA. Zapraszamy 

wszystkich Parafian do publicznego wyznania wiary w obecność Chrystusa w Najświętszej Eucharystii. Liczymy na 

obecność dziewczynek sypiących kwiaty przed Najświętszym Sakramentem. Prosimy tradycyjnie o przygotowanie ołtarzy: 

1/Komitet Parafialny; 2/ Harcerstwo; 3/ Żywy Różaniec 4/ Polska Szkoła. 

 

PORZĄDEK  PROCESJI  BOŻEGO  CIAŁA 
KRZYŻ – pan Waldemar Jagielski 

CHORĄGIEW  I – p. W. Dybikowski; i panie: M. Filarowska, J. Epstain, A. Sztyrbiska, W. Lewandowska; 

CHORĄGIEW  II – p. N. Stachurski i panie: H. Barszczewska, J. Sawicka, Z. Jętas, F. Kuźmiecka 

CHORĄGIEW III – pan St. Guścin i panie: Z. Parkola, D. Winnik-Corkill, B. Malach i B. Zagajewska 

OBRAZ  I – panie – A. Kurcz, H. Wiśniewska, A. Biedka i L. Szymańska; 

OBRAZ  II – panie – Cz. Chivers, J. Hernik, H. Madejczyk i D. Sławska; 

RÓŻANIEC  - panie – J. Grochocińska, S. Bajek, G. Tosta, H. Monist, J. Lesiak, H. Monist, H. Stocka, R. Wagner, I. 

Porecka 

10  DZIECI – 2 Poduszki  z chorągiewkami, dziecic w strojach krakowskich z chorągiewkami i dziewczynki sypiące 

kwiaty, oraz panie do pomocy 

NAJŚWIĘTSZY SAKRAMENT  - ministranci i baldachim 

BALDACHIM – odpowiedzialny p. R. Biedka,  ZAPALENIE ŚWIEC I  MIKROFON -  p. J. Pióro 

 

* OKAZJA DO SPOWIEDZI ŚWIĘTEJ  codziennie ½ godziny przed każdą Mszą Świętą, i wg porządku 

nabożeństw w Wielkim Tygodniu. 

*  KSIĘGA INTENCJI MSZALNYCH NA ROK 2011  - Prosimy Parafian o składanie intencji na Nowy Rok 2011. 

Przyjmowanie intencji odbywa się w kaplicy przy zakrystii po Mszach św.  

* 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. 

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

Niedziela  19.06.11  g. 9.30  – rodzina pp. Epstain  *  g. 11.00 –  M. Ions  &  T. Kurdziel 

Niedziela  26.06.11  g. 9.30  – rodzeństwo pp. Tosta  *  g. 11.00 –  K. Niczyperowicz & H. Stanisławska 

Niedziela    3.07.11  g. 9.30  – A. Sztyrbicka & B. Malach *  g. 11.00 –  St. Skotna & A. Rożkowiec 

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 

 

 
* 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.  

 
 
* ROCZNICA I KOMUNII ŚWIĘTEJ – Zapraszamy wszystkie dzieci, które w zeszłym roku przystąpiły do I 

Komunii Świętej na rocznicowe dziękczynienie za dar Eucharystii - w niedziele Bożego Ciała – 26 czerwca br. na Sumę. 

* UROCZYSTOŚĆ NARODZENI JANA CHRZCICIELA - 24 czerwca, uroczystość – Narodzenie św. Jana 

Chrzciciela, który przygotował drogę Jezusowi Chrystusowi. W Litanii do wszystkich świętych jest wymieniany na 

pierwszym miejscu, zaraz po Maryi. To wielki nauczyciel i świadek Bożej Prawdy, który za nią był gotów oddać życie. 

Ciesząc się narodzinami świętego Jana Chrzciciela, warto pomyśleć nad swoim życiem, nad zgodnością naszych czynów, 

słów i postaw z wyznawaną przez nas wiarą, z praktykowaną pobożnością. Wpatrując się we wzór świętego Jana 

Chrzciciela, prosząc go o siłę, kroczmy przez naszą codzienność w obecności Boga!  

 



* PIKNIK ŚWIĘTOJAŃSKI W NIEDZIELĘ 3 LIPCA – KOMITET PARAFIALNY - serdecznie zaprasza 

wszystkich na doroczny urodzinowo-imieninowy Piknik Parafialny. Obchodzimy go jak co roku by uczcić imieniny i 

urodziny Ks. Proboszcza oraz dlatego że właśnie zaczęło się lato i jakoś radośnie trzeba w nie wejść. Jak zwykle zaczniemy 

W NIEDZIELĘ PO SUMIE na dużej Sali lampką wina i słodkim poczęstunkiem oraz odśpiewaniem 100 lat. Potem 

zapraszamy na grilla, lody, na Bouncy Castle (także dla dorosłych). Będą różne atrakcje, ciekawe stoiska z różnościami, 

pączki, loteria, słodycze, gry i zabawy dla dzieci, dobra muzyka i fajna loteria. Wszystkich którzy chcieliby się przyłączyć, 
bo mają interesujące pomysły zapraszamy!  
  

* 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.  

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 kapliczke 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. 

 

* WYCIECZKA NAD MORZE DO BRIDLINGTON Polskie Day Centre organizuje w poniedziałek 4-go lipca 

całodzienną wycieczkę na morze do Bridlington. Dla członków Day Centre koszt wycieczki wyniesie symbolicznego £1.00. 

Dla osób chętnych spoza Day Centre – £8.00 (dorośli)i £5.00 (emeryci, dzieci i młodzież ucząca się do lat 18). Wyjazd 

autokarem spod Ośrodka o godz.8:40,  powrót około godz.20:00.  Zapraszamy. Wpisu na listę wycieczkowiczów dokonać 
można w czasie Day Centre we środę u Kasi lub Beaty lub u Magdy.  

 

 

S E R D E C Z N E     + PODZIĘKOWANIA +   B Ó G    Z A P Ł A Ć 
 
* OFIARODAWCOM - którzy w niedzielę 12.06.br. złożyli na potrzeby parafii dary: w Kopertkach £ 178-70p.; 
ofiary Gift AID – £ 247-72p.; na tacę – £ 454-791p.; Biuletyn – £ 43-09p. 

 
 

STRONA INTERNETOWA PARAFII – www.parafialeeds.co.uk 


