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Koncepcja witrażu  - wotum              22 lutego obchodzimy nietypowe święto. Tym razem Kościół nie przywołuje wspomnienia o 

świętym, ale wskazuje na wyjątkowe miejsce – Katedrę św. Piotra w Rzymie. Jej historia 

zaczyna się od skromnego grobu, w którym pochowano Piotra po jego męczeńskiej śmierci. 

Minęły jednak trzy pokolenia zanim postawiono w tym miejscu niewielki monument-kaplicę dla 

uczczenia świętego.  

Na budowlę tę natrafiono podczas prac archeologicznych prowadzonych w ubiegłym wieku pod 

głównym ołtarzem obecnej bazyliki. Odnaleziono na niej liczne inskrypcje świadczące, że 

pierwsi chrześcijanie czcili tu grób Piotra. Odczytano między innymi grecki napis, który 

zinterpretowano, jako „Piotr jest tutaj”. 

Dopiero na początku XVI w. Papież Juliusz II podjął decyzję o wzniesieniu nowej, bardziej 

okazałej Bazyliki. Prace rozpoczęto w 1506 roku, budowano ją w sumie 120 lat. Aż dwudziestu 

kolejnych papieży uczestniczyło we wznoszeniu nowej katedry. Historia Bazyliki Watykańskiej 

swój początek i znaczenie czerpie z głębokiego kultu, jaki każda epoka żywiła wobec Apostoła 

Piotra.  

 Od IV w. chrześcijanie rzymscy znali i obchodzili święto Katedry świętego Piotra, 

wspominając, że Apostoł był biskupem tego miasta. W ten sposób składali hołd św. Piotrowi za 

to, że właśnie w Rzymie założył gminę chrześcijańską i miasto obrał za stolicę chrześcijaństwa. 

W bazylice św. Piotra w Rzymie za głównym ołtarzem, w absydzie, jest tron (katedra), na którym 

miał zasiadać św. Piotr. Do V w. znajdował się on w baptysterium bazyliki Św. Piotra. 

Drogocenna relikwia składa się jedynie z wielu kawałków drewna, spojonych od dawna bogato 

zdobionymi płytami z kości słoniowej. Słynny budowniczy bazyliki Św. Piotra, Jan Wawrzyniec 

Bernini (+ 1680), zamknął ów tron w potężnej, marmurowej budowli. Ta właśnie katedra stała się 
symbolem władzy zwierzchniej w Kościele Chrystusa tak w osobie świętego Piotra, jak również 
jego następców. Święto więc obecne jest przeto z jednej strony aktem wdzięczności Rzymian za 

to, że św. Piotr wyróżnił ich miasto tak chlubnie, z drugiej zaś strony jest okazją dla wiernych 

Kościoła okazania następcom św. Piotra wyrazu hołdu. Tron, na którym zasiadał św. Piotr, 

obecny stale w kościele, gdzie papież odprawia nabożeństwa i sprawuje liturgię dnia, jest 

nieustannym świadectwem, że biskupi rzymscy mają tę samą władzę nad Kościołem Chrystusa, 

jaką miał Piotr; że następcami Piotra mogą być tylko biskupi rzymscy. 

 Teksty ewangeliczne podają nam wiele przykładów, że Chrystus Pan spomiędzy 

wszystkich Apostołów wyróżniał w sposób szczególniejszy św. Piotra. Warto przypomnieć w 

tym miejscu dwa: obietnicę prymatu i jej wypełnienie:"[...] I ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr 

(czyli Skała), i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam 

klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a 

cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie" (Mt 16, 18-19). 

 Wspomniany tekst znajduje się we wszystkich starożytnych kodeksach i przekładach. W 

jego więc autentyczność nie można naukowo wątpić. Słowa obietnicy są skierowane jasno i 

wyraźnie tylko do św. Piotra.  

 O pobycie św. Piotra w Rzymie piszą Ojcowie apostolscy. Niemniej dowodem 

najwymowniejszym, że św. Piotr był w Rzymie i że tam poniósł śmierć męczeńską, jest jego 

grób. Według podania miał on znajdować się w bazylice Św. Piotra pod konfesją. Badania 

przeprowadzone przed rokiem 1950 potwierdziły głos tradycji. Znaleziono szczątki śmiertelne 

Apostoła. Biskupi rzymscy zawsze uważali się i byli uważani za bezpośrednich następców św. 

Piotra Apostoła. Warto podać przynajmniej kilka przykładów: W latach 93-96 wybuchł w 

Koryncie spór gwałtowny pomiędzy wiernymi a hierarchią tamtejszą. Pomimo że żył jeszcze w 

Efezie św. Jan Apostoł, hierarchia Koryntu odwołuje się do biskupa Rzymu, którym był wówczas 

św. Klemens I. Ten wystosował do chrześcijan w Koryncie bardzo autorytatywny list. Św. 

Wiktor I ok. 190 roku wysyła do wszystkich biskupów list, wzywający ich, aby zwołali synody i 

rozpatrzyli sprawę daty Wielkanocy. Kiedy synod w Efezie uchwalił datę przeciwną tej, jaką 
wprowadził papież, św. Wiktor rzucił na biskupów tamtejszych klątwę. 
 Św. Stefan I (+ 267) pod groźbą klątwy nakazał biskupom Afryki ze św. Cyprianem na 

czele uznać chrzest udzielony przez heretyków za ważny. Mimo oporu jednostek wszyscy 

biskupi opowiedzieli się wówczas za papieżem. 
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PORZĄDEK   MSZY   ŚWIĘTYCH   I   NABOŻEŃSTW 

 
NIEDZIELA, 20 LUTEGO 2011; 7 ZWYKŁA; 

  9:30 – Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże 

             Błogosławieństwo i zdrowie dla Angeliki Drzewoskiej w 2. rocznicę urodzin oraz dla  

             Jej rodziców Kariny i Marcina, dziadków i chrzestnych 

10:30 – GODZINKI O NIEPOKALANYM POCZĘCIU NMP 
11:00 – Za śp. mamę + Marię Kaszyńską w 7. rocznice śmierci – int. córki Krystyny z rodziną 
12:15 – CHRZEST – Oliwia Jolanta OLCHOWIAK 

HARROGATE 16:30 – Za śp. tatę + Czesława Karbowwiczka w 3. rocz. śmierci – int. córki Małgosi z rodziną 
19:00 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże, zdrowie i potrzebne łaski  

             dla narzeczonych Janusza i Delfiny z prośbą o szczęśliwy dzień zaślubin - dar  

             intencji od matki chrzestnej Anny 

PONIEDZIAŁEK, 21 LUTEGO 2011; Dzień powszedni; 

10:00 – Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże 

             Błogosławieństwo i zdrowie dla rodziny pp. Whitehouse 

WTOREK, 22 LUTEGO 2011; ŚWIĘTO KATEDRY ŚW. PIOTRA APOSTOŁA;  

10:00 – Za śp. + Katarzynę Malach w rocznicę urodzin i + Jana Malach, oraz  

             męża + Stanisława Malach – intencja od p. Barbary Malach 

ŚRODA, 23 LUTEGO 2011; Wspomnienie św. Polikarpa; 

  8:30 – Za śp. wujka + Franciszka Pysza i ciocie Elżbietę 
11:00 –  - - - - - - - - - - - - - -  NIE MA MSZY ŚWIĘTEJ - - - - - - - - - - - - - - - - - 

CZWARTEK, 24 LUTEGO 2011; Dzień powszedni; 

10:00 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże, zdrowie i potrzebne łaski  

             dla mamy z okazji 90 rocznicy urodzin – intencja od córki p. Barbary Malach 

PIĄTEK, 25 LUTEGO 2011; Dzień powszedni; 

10:00 – Za śp. Ks. Prob. + Henryka Biernata w rocznicę śmierci – int. od p. Elżbiety Druś 
10:30 – NABOŻEŃSTWO DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO Z PROŚBAMI 
19:00 – Za śp. rodziców + Syrenę i + Stanisława Mirgów 

SOBOTA, 26 LUTEGO 2011; Dzień powszedni; 

  8:30 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże, zdrowie i potrzebne łaski  

             dla sióstr i braci z rodziny Stanisławskich, oraz dla Karan Wagner w 40 rocznicę 
             urodzin – dar intencji od pani Wagner 

14:00 – CHRZEST – Lena BROŻEK 

     VIII TYDZIEŃ ZWYKŁY  

18:30 – Za śp. babcię + Salomeę Chilmon, oraz wujka Stanisława Chilmon – dar intencji  

             od rodziny pp. Grochocińskich 

NIEDZIELA, 27 LUTEGO 2011; 8 ZWYKŁA; 

  9:30 – Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże 

             Błogosławieństwo i zdrowie dla Alojzego z okazji urodzin 

10:30 – GODZINKI O NIEPOKALANYM POCZĘCIU NMP 
11:00 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże, zdrowie i potrzebne łaski  

             dla pani Heleny Śmiechowskiej 

SELBY 16:30 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże, zdrowie i potrzebne łaski  

                             dla syna Karola Natanek w 4 rocz. ur., i śp. dziadka + Jerzego Żyraldo w 6 rocz. śm.  

19:00 – Za śp. męża + Władysława Pasternak w 10. rocznicę śmierci i + Jana Pasternak  

             w 4. rocznicę śmierci – intencja od pani Heni Pasternak 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 PATRONUJE NAM: 
W tym tygodniu, we wtorek, 22 lutego, przypada święto Katedry świętego Piotra Apostoła. Już od IV wieku wierni 

Rzymu obchodzili pamiątkę założenia gminy chrześcijańskiej i obrania Wiecznego Miasta przez świętego Piotra Apostoła 

na stolicę Kościoła Chrystusowego. Symbolem władzy Piotrowej stała się potężna bazylika, wzniesiona nad grobem 

pierwszego biskupa Rzymu. Ale nie o samą budowlę przecież chodzi. Święto jest przede wszystkim okazją do wyrażenia 

czci świętemu Piotrowi i każdemu jego następcy, którzy zgodnie z wolą Chrystusa zostali postawieni jako pasterze całego 

Kościoła powszechnego. Przez tyle lat wielką modlitewną miłością otaczaliśmy Jana Pawła II, o którym z taką dumą 
mówiliśmy: Piotr naszych czasów.  

23 II – św. Polikarp, biskup i męczennik, uczeń świętego Jana Ewangelisty, ustanowiony przez tego Apostoła biskupem 

Smyrny w Azji Mniejszej; zaliczany jest do grona Ojców Apostolskich, czyli tych pisarzy chrześcijańskich, którzy znali 

Apostołów i bezpośrednio od nich czerpali naukę pozostawioną przez Chrystusa; po 60 latach przewodzenia Kościołowi w 

Smyrnie poniósł śmierć męczeńską pomiędzy rokiem 155 a 169 (wspomnienie obowiązkowe). 

 

* 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.                     

 

* 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 wznowiła 

spotkania w soboty 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  
26 LUTEGO BR. O GODZ. 19:30 

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

Niedziela  20.02.11  g. 9.30  – J. Epstain  &  J. Lesiak  *  g. 11.00 –  rodzina pp. Kula 

Niedziela  27.02.11  g. 9.30  – R. Biedka  &  A. Pelpliński *  g. 11.00 –  T. Hough & W. Świercz 

Niedziela    6.03.11  g. 9.30  – rodzina pp. Epstain  *  g. 11.00 –  M. Ions  &  T. Kurdziel 

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 

 
* WALNE ZEBRANIE KOŁA ŻYWEGO RÓŻAŃCA – odbędzie się w niedzielę – 27 lutego br. – po Sumie o 

godz. 12:30. 

 

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

 

* „OSTATKI” W OŚRODKU PARAFIALNYM – NA sobotę 5 marca br. NA godz. 20:00 grupa INVADARTS 

zaprasza - NA dużą salę naszego Ośrodka Parafialnego NA „ostatki”. Grać będzie zespół muzyczne Savanah Dance – 

znany nam z koncertu WOŚP. Już zapraszamy – szczegóły na afiszach. 

 

* CZŁONKOWSTWO KLUBU - Prezes Zarządu Klubu uprzejmie przypomina o odnowieniu Legitymacji 

Członkowskiej na ten rok. Można to zrobić w niedziele po Mszy Św. w cocktail bar obok baru. Osoby dające donacje w 

niebieskich lub żółtych kopertkach są automatycznie członkami klubu z prawem głosowania na Walnym Zebraniu. Inne 

osoby mogą otrzymać legitymacje plącąc nominalna sumę £5.00 za rok, co upoważnia ich do wstępu do baru według 

angielskiego prawa. 

* ZEBRANIE ZARZĄDU KLUBU - odbędzie się w piątek, 25 lutego 2011, o godz. 19.30. Ponieważ jest to 

ostatnie zebranie przed Walnym Zebraniem Klubu - obecność wszystkich obowiązkowa. 

* “STEPS” DANCE STUDIO "STEPS" dance studio zaprasza na kurs tańca towarzyskiego dla dorosłych 
przy Polskim Ośrodku w Leeds. Zajęcia we wtorki - godz 19.30. Inf. m. 07799524588 – Rafał. 
 



* BEZPŁATNE LEKCJE ANGIELSKIEGO - Czy mieszkasz w okolicach Harrogate lub Selby? 

Poniedziałek  7-ego do 28-ego marca -  Selby North Chidlrens Centre -  angielski i praca (wypełnianie CV, wywiady, 

formularze) 

Środa 9-ego do 30 -ego marca - angielski i Komputery 

Środa 2-ego do 23-ego marca - angielski i kuchnia angielska. Także "English Conversation Class"  4 tygodnie, 2 godziny 

tygodniowo oraz Klasy angielskiej wymowy 4 tygodnie, 2 godziny tygodniowo daty i czas do ustalenia. 

W Harrogate w Głównej Bibliotece przy mieście: 
Poniedziałek 28-ego lutego  11.00 do 13.00 (4 tygodnie) - lekcje rozmowy po angielsku 

Pon. 28-ego lutego 18.30 do 20.30 (4 tygodnie) - angielski i praca, wypełnianie CV, wywiady, formularze 

Czwartek 3-ego marca 13.00 do 15.00 (4 tygodnie)  - angielska wymowa 

Pon. 6-ego czerwca 10.00 do 12.00 (4 tygodnie) - Poznanie okolicy w której mieszkam - po angielsku 

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy dzwonić 0845 8727374 lub 01609 534997 na Harrogate albo 0845 300 6686 

na Selby 

* ŚWIETLICA DLA DZIECI „ŻAK” – W Leeds działa świetlica dla dzieci „Żak” Odbywają się w niej zajęcia 

plastyczne. Informacje - tel: 07704609049 – i na stronie internetowej – www.zak.witryna.info. 

 

Odwiedziny  duszpasterskie  w  LEEDS  -  kolęda  2010/2011 MOŻNA SIĘ UMÓWIĆ NA WIZYTĘ 
DUSZPASTERSKĄ PO MSZACH ŚW. W NIEDZIELE 

 

S E R D E C Z N E     + PODZIĘKOWANIA +   B Ó G    Z A P Ł A Ć 
 
* OFIARODAWCOM - którzy w niedzielę 13.02.br. złożyli na potrzeby parafii dary: w Kopertkach £ 159-48p.; 
ofiary Gift AID – £ 283-27p.; na tacę – £ 395-47p.; Biuletyn – £ 33-09p.; 

* OFIARODAWCOM NA KWIATY DO KOŚCIOŁA pani Jentas za dar – £ 10-00p., p. Marysi Stalker-Rabuszko 

za dar – £ 20-00p. oraz pp. Kucewicz za dar – £ 10-00p.  Serdeczny Bóg Zapłać! 
 

* 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 Łędzki z narzeczoną Emilią – £ 40-00p. (Gift AID) 
3. pp. Jan i Jadwiga Hernik – £ 100-00p. 
4. pp. Agnieszka i Marcin Starużyk – £ 10-00p. 
Wszystkie szczegóły odnośnie prac wokół witraża wotum Jana Pawła II - wraz z projektami szczegółowymi i kolorystyką, 
będziemy przedstawiali w biuletynie.   

 

CZYTANIA NA 7 NIEDZIELE ZWYKŁĄ 
(Kpł 19,1-2.17-18) Pan powiedział do Mojżesza: Mów do całej społeczności synów Izraela i powiedz im: Bądźcie świętymi, 

bo Ja jestem święty, Pan, Bóg wasz! Nie będziesz żywił w sercu nienawiści do brata. Będziesz upominał bliźniego, aby nie 

zaciągnąć winy z jego powodu. Nie będziesz szukał pomsty, nie będziesz żywił urazy do synów twego ludu, ale będziesz 

kochał bliźniego jak siebie samego. Ja jestem Pan. 

 
(Ps 103,1-4.8.10.12-13) REFREN: Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia. 
(1 Kor 3,16-23) Czyż nie wiecie, że jesteście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was? Jeżeli ktoś zniszczy świątynię 
Boga, tego zniszczy Bóg. Świątynia Boga jest święta, a wy nią jesteście. Niechaj się nikt nie łudzi. Jeśli ktoś spośród was 

mniema, że jest mądry na tym świecie, niech się stanie głupim, by posiadł mądrość. Mądrość bowiem tego świata jest 

głupstwem u Boga. Zresztą jest napisane: „On udaremnia zamysły przebiegłych”, lub także: „Wie Pan, że próżne są 
zamysły mędrców”. Nikt przeto niech się nie chełpi z powodu ludzi. Wszystko bowiem jest wasze: czy to Paweł, czy 

Apollos, czy Kefas; czy to świat, czy życie, czy śmierć, czy to rzeczy teraźniejsze, czy przyszłe; wszystko jest wasze, wy 

zaś Chrystusa, a Chrystus Boga. 
(Mt 5,38-48) Jezus powiedział do swoich uczniów: Słyszeliście, że powiedziano: „Oko za oko i ząb za ząb”. A Ja wam 

powiadam: Nie stawiajcie oporu złemu. Lecz jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nastaw mu i drugi. Temu, kto chce 

prawować się z tobą i wziąć twoją szatę, odstąp i płaszcz. Zmusza cię kto, żeby iść z nim tysiąc kroków, idź dwa tysiące. 

Daj temu, kto cię prosi, i nie odwracaj się od tego, kto chce pożyczyć od ciebie. Słyszeliście, że powiedziano: „Będziesz 

miłował swego bliźniego”, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych 

nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują; tak będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie; 

ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych 

i niesprawiedliwych. Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego 

nie czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie 

więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski. 
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