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"Gdy (...) nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego, zrodzonego z niewiasty..." (Gal 4, 4)   

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, obchodzona dorocznie 25 marca, przypomina nam o tym wielkim zdarzeniu, od którego rozpoczęła się 
nowa era w dziejach ludzkości. Archanioł Gabriel przyszedł do Maryi, niewiasty z Nazaretu, by zwiastować Jej, że to na Niej spełnią się 
obietnice proroków, a Jej Syn, którego pocznie w cudowny i dziewiczy sposób za sprawą Ducha Świętego, będzie Synem samego Boga. Fakt, 
że uroczystość ta przypada często w trakcie Wielkiego Postu uzmysławia nam, że tajemnica Wcielenia jest nierozerwalnie związana z tajemnicą 
śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Z Jezusem Chrystusem, który jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym Człowiekiem, bardzo ściśle jest 

złączona Jego Matka - Najświętsza Maryja Panna. Już w raju Pan Bóg zapowiedział tajemniczą 
kobietę, która będzie uczestniczyła w zwycięstwie Syna. A potem prorok Izajasz zapowiada "znak", 
będący wyrazem troski Pana Boga o swój lud: "Pan sam da wam znak: Oto Panna pocznie i porodzi 
Syna, i nazwie Go imieniem Emmanuel" (Iz 7, 14). 
Anioł Gabriel, wysłannik nieba, staje przed młodziutką dziewczynką w Nazaretu, informując Ją, że 
będzie "Matką Syna Najwyższego". "Najwyższy" - to Pan Bóg. Maryja jest Matką Syna Bożego. 
Święta Elżbieta, natchniona przez Ducha Świętego, wyda radosny okrzyk: "Błogosławiona jesteś 
między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana 
przychodzi do mnie?" (Łk 1, 42-43). 
Maryja jest "Matką Pana". W języku biblijnym "Pan" oznacza Boga Stwórcę, a także Chrystusa. 
Maryja jest Matką Bożą. 
Święty Ignacy Antiocheński wyznaje: "Otóż Boga naszego, Jezusa Chrystusa, nosiła Maryja w swym 
łonie według Bożego zamysłu", a św. Ireneusz dodaje: "Emmanuel istnieje z Dziewicy". 
Wiara Kościoła w Boże Macierzyństwo NMP została już uroczyście wyznana przez orzeczenie soboru 
efeskiego w 431 roku: "Słowo, (...) już w łonie matki zostało (...) złączone z ciałem i cieleśnie się 
urodziło, przyjmując jako własne - urodzenie cielesne… Przeto [święci Ojcowie] nie wahali się 
nazwać świętej Dziewicy Matką Bożą" (BF, VI, 3). 
 Uroczystość Zwiastowania zaczął najpierw wprowadzać Kościół Wschodni już od wieku V. 
Na Zachodzie przyjęło się to święto od czasów papieża św. Grzegorza Wielkiego (+ 604). W swoich 
początkach uroczystość ta miała wysoką rangę, gdyż była uważana za święto Pańskie. Akcentowano 
nie tylko moment zwiastowania, co wcielenia się Chrystusa Pana, czyli pierwszy akt Jego przyjścia na 

ziemię i rozpoczęcia dzieła naszego zbawienia. Z czasem lud nadał temu świętu charakter maryjny, pierwszą osobą czyniąc Maryję jako 
"błogosławioną między niewiastami", wybraną w planach Boga na Matkę Zbawiciela rodzaju ludzkiego. O święcie Zwiastowania wspominają 
także synody w Toledo (656) i w Trullo (692). Ale to Sobór Watykański II w Konstytucji o Kościele przypomniał dobitnie niezmiennie 
wyznawaną prawdę wiary: " Maryja Dziewica, która przy zwiastowaniu anielskim przyjęła sercem i ciałem Słowo Boże i dała światu Życie, 
jest uznawana i czczona jako prawdziwa Matka Boga i Odkupiciela… Błogosławiona Dziewica, przeznaczona od wieków razem z Wcieleniem 
Słowa Bożego na Matkę Boga, stała się tu, na ziemi, z postanowienia Opatrzności Bożej, Matką Żywicielką Boskiego Odkupiciela" (LG, 
53.61). 
 Ojciec Święty Jan Paweł II, zatroskany o poprawną postawę wiernych wobec Bożych tajemnic, uczy: "Wówczas, gdy definitywnie 
przybliżyła się "pełnia czasu", gdy zbawczy adwent Emanuela stał się bliski swego wypełnienia, Ta, która została odwiecznie przeznaczona na 
Jego Matkę, była już na ziemi. (...) Tak zresztą od początku starał się odczytywać ją Kościół: tajemnica Wcielenia pozwalała mu coraz pełniej 
zgłębiać i rozjaśniać tajemnicę ziemskiej Matki Słowa Wcielonego. Przełomowe znaczenie miał tutaj Sobór w Efezie (r. 431), podczas którego, 
ku wielkiej radości chrześcijan, prawda o Boskim macierzyństwie Maryi została uroczyście potwierdzona jako prawda wiary Kościoła. Maryja 
"jest Matką Boga" (Theotókos), ponieważ za sprawą Ducha Świętego poczęła w swym dziewiczym łonie i wydała na świat Jezusa Chrystusa - 
współistotnego Ojcu Syna Bożego" (Redemptoris Mater, p. 3.4). W pobożności polskiej, już na początku chrześcijaństwa na naszych ziemiach, 
rozbrzmiewało uroczyste wyznanie wiary w Boże Macierzyństwo NMP: "Bogurodzica, Dziewica, Bogiem sławiena Maryja…". Do tego 
hymnu nawiązuje Juliusz Słowacki: "Bogarodzico! Dziewico!/ Słuchaj nas Matko Boża (Hymn "Bogarodzico"). Adam Mickiewicz w uroczysty 
sposób ujmuje tajemnicę Wcielenia: "Grom, błyskawica!/ Stań się, stało: /Matką dziewica,/ Bóg ciało!" ("Hymn na dzień Zwiastowania 
Najświętszej Panny Maryi"). 
 Wiara w Jezusa Chrystusa prowadzi nas do wyznania wiary w Boże Macierzyństwo Najświętszej Maryi Panny. Zbawiciel bowiem, 
Wcielony Syn Boży, "narodził się z Maryi Panny". Wiadomo, że już w IV wieku w Nazarecie powstała bazylika Zwiastowania. Wystawił ją 
bogacz żydowski, Józef z Tyberiady, który przeszedł na chrześcijaństwo. Wybudował on kościół na miejscu, gdzie według podania miał stać 
domek świętej Rodziny. W roku 570 nawiedza tę bazylikę i opisuje pielgrzym, Antoni z Piacenzy. Przetrwała ona do wieku XI. Krzyżowcy na 
jej miejscu wystawili o wiele większą i bardziej okazałą. Ta z kolei przetrwała aż do roku 1955, kiedy to franciszkanie wystawili nową, obecnie 
istniejącą świątynię. W odległości ok. 200 metrów od niej znajduje się kościół św. Józefa. W wieku VI stał na tym miejscu kościół Matki Bożej 
Karmiącej. W pobliżu tego znajduje się także synagoga, zbudowana na miejscu tej, w której Chrystus często przebywał i nauczał. Pamiątką 
najpewniejszą z czasów Maryi jest jej Studnia, jedyna zresztą w Nazarecie. Na tym miejscu stał kiedyś kościół poświęcony św. Gabrielowi 
Archaniołowi.  
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PORZĄDEK   MSZY   ŚWIĘTYCH   I   NABOŻEŃSTW 

 
NIEDZIELA, 20 MARCA 2011; 2 WIELKIEGO POSTU; 

  9:30 – Za śp. tatę + Józefa Kłosińskiego z okazji imienin – int. córki J. Epstein z rodziną 
10:30 – NABOŻEŃSTWO GORZKICH ŻALI  
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 
12:05 – CHRZEST – Anthony Aleksander Dobke 
12:05 – CHRZEST – Zuzanna KŁOS 
12:05 – CHRZEST – Oskar WŁODEK 

HARROGATE 16:30 – Za śp. brata + Adama Siemiatkowskiego 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 

PONIEDZIAŁEK, 21 MARCA 2011; Dzień powszedni; 

10:00 – Za śp. rodziców z obu stron + Agnieszkę i + Jana, oraz + Katarzynę i + Franciszka, 
             oraz ciocię + Marię Korzeń – dar intencji p. Janiny Lesiak 

WTOREK, 22 MARCA 2011; Dzień powszedni;  

10:00 – Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za powrót do zdrowia – int. p. Heleny 
ŚRODA, 23 MARCA 2011; Dzień powszedni; 

11:00 – Za śp. zmarłych braci + Henryka, + Aleksandra, + Władysława, oraz siostrę + Zofię  
             i szwagra + Mieczysława Lewandowskich 

CZWARTEK, 24 MARCA 2011; Dzień powszedni; 

10:00 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o zdrowie dla Kolegi – dar intencji od p. R. Smołka 

PIĄTEK, 25 MARCA 2011; UROCZYSTOŚĆ ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO, Dzień Świętości Życia; 

  7:30 – Do Bożej Opatrzności z prośba o Błogosławieństwo Boże i zdrowie oraz potrzebne  
             łaski dla żony Olgi Grudzień – dar intencji od męża Antoniego z rodziną 

SOBOTA, 26 MARCA 2011; Dzień powszedni; 

  8:30 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże, zdrowie i potrzebne łaski  
             dla syna Ryszarda – dar intencji od mamy  
13:15 – CHRZEST – Oliwia BOBIŃSKA  

       III TYDZIEŃ WIELKIEGO POSTU 

18:30 – Za śp. zmarłych rodziców + Eleonorę i + Kazimierza Szwedzińskich, oraz siostrę  
             + Barbarę – dar intencji od rodziny pp. Hobson 

NIEDZIELA, 27 MARCA 2011; 3 WIELKIEGO POSTU; 

  9:30 – Za śp. mamę + Annę Laskowską w 3. rocz. śmierci – int. od córki Iwony z rodziną  
10:30 – NABOŻEŃSTWO GORZKICH ŻALI 
11:00 – Do Bożego Miłosierdzia za śp. ojca + Waldemara Błędzkiego  
              w 1. rocznicę śmierci – dar intencji od dzieci  

SALBY 16:30 – Za Parafian 
19:00 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o zdrowie dla kolegi Roberta 
 

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 ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO – W piątek, 25 marca, przypada uroczystość Zwiastowania 
Pańskiego. Uroczystość tę obchodzimy w Kościele jako Dzień Świętości Życia oraz Dzień Duchowej Adopcji Dziecka 
Poczętego. Życie – wielki dar Stwórcy jest święte od poczęcia w łonie matki aż do śmierci, domaga się poszanowania i 
obrony. Pamiętajmy, że nikt oprócz Boga nad tym darem nie ma władzy. Niestety tego dnia w naszym kościele tylko jedna 
Msza Święta o godz. 7:30 z powodu wyjazdu na… 
* KURS WIEDZY RELIGIJNEJ –  jeszcze dzisiejszej niedzieli można zgłosić swój udział u Ks. Proboszcz. 
Wyjazd do Nottingham w piątek o godz. 8:00 rano z parkingu parafialnego. 
* WSPOMNIENIE DOBREGO ŁOTRA – przypada w sobotę, 26 marca. Jego kult rozpowszechnili franciszkanie, 
którzy przedstawiali go jako patrona skazanych na śmierć. Patronuje on również więźniom, kapelanom więziennym, 
przewoźnikom, proszącym o dobrą śmierć, pokutującym i nawróconym grzesznikom, a także skruszonym złodziejom. 
Wszyscy życiowo pogubieni zwracają się do niego o pomoc i wstawiennictwo, ponieważ jest on wzorem doskonałego żalu 



za grzechy. Liturgiczne wspomnienie Dobrego Łotra od 2009 roku obchodzimy w Kościele jako Dzień Modlitw za 
Więźniów. Od średniowiecza znane są dwie nowenny i litania do Dobrego Łotra.   
* 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 odbędzie się dzisiejszej niedzieli 20-ego marca 2011 O GODZ. 12:30. 

Zapraszamy wszystkich Parafian i Członków Polskiego Klubu Katolickiego w Leeds. 
* 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.  
 
* LEKTORZY:  - przypominamy, że w niedzielę obowiązuje cykl czytań „A”; a w tygodniu „rok I”. 
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 
Niedziela  17.04.11  g. 9.30  – rodzeństwo pp. Tosta  *  g. 11.00 –  K. Niczyperowicz & H. Stanisławska 
* JAŁOMUŻNA POSTNA – ZBIÓRKA ZESPOŁU CHARYTATYWNEGO na paczki świąt wielkanocnych dla 
naszych Chorych Parafian odbędzie się w przyszłą niedzielę na 2 tacę u drzwi naszego kościoła – polecamy ją ofiarności 
wszystkich Parafian. 
 

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. 
* ZAPROSZENIE OD BURMISTRZA MIASTA LEEDS – Z radością i dumą powiadamiamy szanownych 
Parafian, że dzieci  z Polskiej Szkoły Sobotniej zostały zaproszone do wzięcia udziału w koncercie charytatywnym 
Burmistrza Miasta Leeds, który odbędzie się w niedzielę 22-ego maja, w Ratuszu Miejskim (Town Hall), w godz. 17:00- 
20:00. W związku z udziałem naszych dzieci, społeczności naszej została zagwarantowana pula biletów, które można 
będzie nabyć w naszej Parafii. Bilet dla osoby dorosłej kosztuje £5.00 a dla dziecka £2.50. Cały dochód ze sprzedaży 
biletów przeznaczony jest na cele dobroczynne. W koncercie/ show, oprócz naszych dzieci zobaczyć można będzie 
przedstawicieli społeczności angielskiej (Morris Dancers!), Irlandzkiej, żydowskiej, hinduskiej, bangladeskiej, chińskiej i 
innych. Chętnych do nabycie biletów prosimy o wpisywanie nazwiska na listę u Magdy Ions lub w sklepiku parafialnym.  
* ZJEDNOCZENIE POLSKIE W LEEDS I POLSKA PARAFIA W LEEDS, po uzyskaniu wszystkich 
niezbędnych pozwoleń,  zapraszają Parafian na darmową projekcję filmu „Generał Nil”. Film ten w reżyserii R. 
Bugajskiego to  historia generała Augusta Emila Fieldorfa (pseudonim „Nil”), który, jako dowódca Dywersji AK kierował 
najważniejszymi akcjami w okupowanej w czasie II Wojny Światowej Warszawie. Dowodził m.in. zamachem na Franza 
Kutscherę. Niemcy bali się go jak ognia. Generał August Emil Fieldorf, pseudonim „Nil”, był dowódcą Kierownictwa 
Dywersji AK oraz zastępcą dowódcy Armii Krajowej podczas okupacji niemieckiej, stał także na czele organizacji NIE, 
przygotowanej do czynnego sprzeciwu wobec powojennego okupanta sowieckiego… Projekcja odbędzie się 10-ego 
kwietnia 2011r, o godz. 14:00 na dużej Sali naszego Ośrodka. 
* PREZES ZJEDNOCZENIA POLSKIEGO W LEEDS, przyjmuje zamówienia na wieńce na obchody katyńskie. 
Przypominamy, że w tym roku pod tablicą katyńską spotkamy się w niedzielę 10-ego kwietnia o godz. 10:45, by 
oddać hołd pomordowanym w obcej, nieludzkiej ziemi. W tym dniu przypada także 1-sza rocznica tragedii smoleńskiej. Jej 
ofiarom także oddamy cześć. 



* 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 6.03.br. złożyli na potrzeby parafii dary: w Kopertkach £ 151-88p.; 
ofiary Gift AID – £ 322-70p.; na tacę – £ 337-70p.; Biuletyn – £ 19-09p.; 
 a w niedzielę 13.03.br. złożyli na potrzeby parafii dary: w Kopertkach £ 162-33p.; ofiary Gift AID – £ 356-90p.; 
na tacę – £ 402-02p.; Biuletyn – £ 26-59p.; 
* OFIARODAWCOM NA KWIATY DO BOŻEGO GROBU – p. Antoniemu Winnik za dar – £ 10-00p.; i p. 
Stanisławie Pióro za dar – £ 10-00p.; 
* SERDECZNE PODZIĘKOWANIA DLA PANA SZYMONA DĘBOWSKIEGO I JEGO FIRMY – za 
dostosowanie przez fachowe prace spawalnicze świecznika (za zgodą angielskiego pracodawcy) przy figurze NSPJ do 
standartowych świec wotywnych.  
* OFIARODAWCOM ŚWIEC WOTYWNYCH, którzy zapalając w lutym świece wotywne złożyli na potrzeby 
parafii dar – £ 169-50p.; 
* RODZINA ŚP. ALINY TRUSZKOWSKIEJ – składa „serdeczne podziękowanie Ks. Prob. Janowi Zarębie za 
odprawienie Mszy Świętej Żałobnej i piękne słowa pożegnania i modlitwy nad grobem. Serdeczne Bóg Zapłać - mojej 
Rodzinie za wsparcie i pomoc. Dziękuję bardzo moim przyjaciołom, znajomym oraz wszystkim uczestnikom pogrzebu za 
ofiarowane Komunie Św., modlitwę oraz za kondolecje i słowa szczerego współczucia w tak trudnych dla nas chwilach – 
składają Przemysław Truszkowski z córką, synem i wnukami. 
 ZBIÓRKA NA WITRAŻ JANA PAWŁA II W NASZYM KOŚCIELE, zamiast kwiatów na grób śp. Aliny – 
spontanicznie przeprowadzona wśród uczestników stypy wyniosła – £ 260-00p.; Bóg Zapłać!!! 

 
KURS WIEDZY RELIGIJNEJ 2011  „Bioetyka i Konfesjonał” 

Nottingham – piątek, 25 marzec 2011 r. Coventry – sobota 26 marzec 2011 r. 
 

Program dnia: g. 10:15 Powitanie i rozpoczęcie Kursu 
Wykład 1: „ Kościół wobec wyzwań współczesnej biomedycyny : bioetyka początków ludzkiego życia.” 

12.00  Msza św.   13.00  Obiad 

Wykład 2: „ Kościół wobec wyzwań współczesnej biomedycyny : bioetyka pełni i końca życia ludzkiego.” 

16.00 Podwieczorek  16.45 Pytania i dyskusja 

Wykłady prowadzi Ks. bp dr hab. Józef Wróbel  
 

Czcigodni RODACY, Wszyscy jesteśmy pod wielkim wrażeniem tragedii jaka spotkała mieszkańców Japonii. Przekazywane 

obrazy oraz świadectwa osób, pokazują nam jak wielką tragedię przeżywają mieszkańcy tego kraju. Bardzo wiele osób 

telefonowało do mnie z zapytaniem i prośbą, czy jako wspólnota Polskiej Misji Katolickiej nie moglibyśmy się włączyć w 

materialną pomoc osobom, które wszystko straciły po trzęsieniu ziemi i tsunami.  

Proponuję, abyśmy w ramach naszego przeżywania okresu Wielkiego Postu, potrafili w ramach postnej jałmużny, podzielić 

się materialnym darem z tymi, którzy tak bardzo ucierpieli w ostatniej katastrofie, jaka jest na ustach ludzi całego świata. 

Bardzo proszę, aby w jedną z najbliższych niedziel Wielkiego Postu ogłosić drugą kolektę jako pomoc dla potrzebujących 

osób w Japonii. Zebrane pieniądze proszę przesłać na adres Polskiej Misji Katolickiej w Londynie z dopiskiem na odwrocie 

czeku : Jałmużna Postna 2011 – pomoc dla Japonii.  

Przekażemy później informacje w jaki sposób ten nasz postny dar, zostanie przekazany na pomoc dla cierpiących osób w 

Japonii. 

Z Chrystusowym pozdrowieniem i pamięcią w modlitwie Ks. Prałat Stefan Wylężek Rektor PMK w Angliii Walii. 

 
 
* 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 


