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Augustyn z Canterbury - apostoł Anglii  
 

 Św. Augustyn z pochodzenia był Włochem. O latach jego młodości nie wiemy prawie nic. 
W roku 596 został mianowany na przeora benedyktyńskiego klasztoru św. Andrzeja na Monte Celio 
w Rzymie. W roku 597 wysłany został przez papieża Grzegorza Wielkiego z misją chrystianizacji 
Wysp Brytyjskich. 
 Pierwsza próba niesienia nowej wiary w 596r. zakończyła się niepowodzeniem. Misjonarze 
zawrócili w połowie drogi, zniechęceni przeciwnościami losu. Te przeciwności to w dużej mierze 
niezrozumienie kościoła galijskiego. Dlatego przygotowując następną wyprawę, papież Grzegorz I 
wyposażył Augustyna w list polecający do opatów i biskupów galijskich, a także do małoletnich 
królów frankijskich Teodoryka II i Teudeberta II oraz regentki i babki obu królów, królowej 
Brunhildy. Podniósł także Augustyna do godności opata. 
  Druga misja wyruszyła – zimą 596/597 zatrzymała się u króla Franków. W listach 
polecających papież polecił zabierać ze sobą duchownych z ziem galijskich. Ci pomocnicy, według 
Grzegorza, byli lepiej zorientowani w sytuacji panującej w Anglii i obyczajach tamtejszej ludności. 
Mogli zatem stać się mediatorami w misji Augustyna. Wiosną 597 roku misjonarze wylądowali w 
Anglii na ziemi króla Kentu. Powodem wyboru tego miejsca było to, że król Kentu  Ethelbert był 
mężem księżniczki merowińskiej Berty, która w zawartej umowie ślubnej miała prawo swobodnego 
wyznania swojego kultu na ziemi Anglów. Ludność i dwór Kentu mieli zatem okazję do usłyszenia i 

poznania wiary królowej. Był to czynnik, który mógł ułatwić pomyślne zakończenie misji papieskiej. Władca Kentu był ostrożny. Z jednej 
strony  wiedział jakie korzyści może przynieść mu chrześcijaństwo, z drugiej jednak  zdawał sobie  sprawę z tego, jak głęboko zakorzenione 
jest pogaństwo wśród ludu. Dyskusyjna pozostaje kwestia, czy w momencie przybycia Augustyna, Ethelbert był już ochrzczony czy nie. 
Pomimo swojej ostrożności, król był misjonarzom przychylny do tego stopnia, że dostali oni zezwolenie na osiedlenie się w pobliżu Canterbury 
i przyzwolenia na korzystanie z kościoła pod wezwaniem św. Marcina. Otrzymali również zgodę na odbudowę starego rzymskiego kościoła w 
samym Canterbury. Tak powstała późniejsza Katedry w Canterbury. Ponadto Augustyn założył kościół parafialny św. Marcina i klasztor śś. 
Piotra i Pawła Apostołów, ukończony dopiero po jego śmierci. 
 W 601 roku Augustyn wysłał raport do papieża z przebiegu misji oraz poprosił go o pomoc. W wyniku tego Grzegorz wysłał nową 
misję, która przywiozła sprzęt liturgiczny, księgi święte, paliusz dla Augustyna oraz list, w którym papież przedstawił swoją wizje organizacji 
Kościoła angielskiego. Nawiązywał on do organizacji kościelnej z czasów rzymskich i przewidywał założenie 12 biskupstw, które miały być 
podporządkowane 2 metropoliom. Południowej z siedzibą w Londynie z Augustynem na czele oraz północnej z siedzibą w Yorku – którego 
metropolita miał być podporządkowany Augustynowi do jego śmierci, a następnie miał być zupełnie niezależny. Miało to zapobiec uzyskaniu 
przez biskupów silnej władzy nad kościołem w Anglii, co mogło spowodować, że papież straciłby kierownictwo nad tą częścią kościoła. Jak też 
się okazało plany Grzegorza były ustalone na wyrost. Spodziewał się on szybkiej misji chrystianizacyjnej. Jednak proces nawracania napotykał 
liczne opory ludności wiejskiej, która była wychowana w tradycji pogańskiej i nie miała ochoty z tą tradycją skończyć. Dlatego też w 601 roku 
papież stworzył doktrynę, według której należy zerwać z nawracaniem siłą i niszczeniem świątyń pogan. Aby ułatwić poganom przejście z ich 
wiary na wyznanie chrystusowe należy do ich świątyń po uprzednim pokropieniu ich wodą święconą wstawiać ołtarze chrześcijańskie. Nie 
wolno od razu nakazać im odciąć się od wszystkiego, w co wierzyli, bo spowoduje to opór z ich strony. Jeśli miejscowa ludność składała w 
jakieś określone dni ofiary swoim bogom, to należy im w te dni zorganizować jakieś inne święto, np. ku czci jakiegoś świętego męczennika. 
Jak mówił św. Grzegorz Jest rzeczą niemożliwą pozbawić umysły surowe wszystkiego od razu; ten bowiem, kto usiłuje wspiąć się na szczyt, 
wznosi się po stopniach krokami, nie skokami. 
 Misja Augustyna odniosła sukces, stała się zaczątkiem Kościoła w Anglii oraz zapoczątkowała proces zjednoczenia wyspy. Samo 
wysłanie Augustyna do Brytanii było wielkim przełomem w dziejach Kościoła. Rzym przejął prymat w chrystianizacji pogan. Zaczęto 
organizować nowe wyprawy misyjne. Zmieniono także podejście do pogan. Zamiast nawracać ich siłą, zdecydowano się na pokojowe misje. 
Ich celem miało być przekonywanie pogan słowem i postawą, a nie mieczem. 
 Ostatnie lata życia Augustyna przyniosły rozszerzenie się obszaru działalności Kościoła, co było uwarunkowane protekcją króla 
Kentu. W 604 roku założono biskupstwo w Rochester, misja zdołała osiągnąć tereny Essex. W tym czasie powstał w Londynie kościół pod 
wezwaniem św. Pawła Apostoła. 
 Św. Augustyn zmarł 26 maja 604 lub 605 r. Został pochowany w ufundowanym przez siebie kościele opackim-katedralnym pw. 
świętych Piotra i Pawła w Canterbury obok króla św. Ethelberta. Na miejscu, gdzie św. Augustyn, wraz ze swoimi towarzyszami, po raz 
pierwszy stanął na ziemi angielskiej w Ebbsfleet, wystawiono na pamiątkę oryginalny, stojący do dziś obelisk-krzyż. Canterbury było stolicą 
katolickich prymasów przez prawie 1000 lat do czasu, kiedy król Henryk VIII wprowadził anglikanizm. Odtąd katedra w Canterbury jest stolicą 
Kościoła Anglikańskiego, a katedra prymasów katolickich przeniesiona została do Londynu w XIX w. Wspomnienie liturgiczne w Kościele 
katolickim (dowolne) obchodzone jest 27 maja, obowiązkowe także w Kościele anglikańskim i u trapistów obchodzone jest w dzień śmierci 26 
maja.  
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PORZĄDEK   MSZY   ŚWIĘTYCH   I   NABOŻEŃSTW 

 

NIEDZIELA, 22 MAJA 2011; 5 WIELKANOCNA; 

 9:30 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski oraz zdrowie dla dzieci i wnucząt 
– intencja rodziny pp. Sztyrbickich 

10:30 – NABOŻEŃSTWO MAJOWE 

11.00 – Za śp. poległych i zmarłych ++ Żołnierzy z Pułku 6 Pancernego Dzieci Lwowskich – dar intencji od wdów 

19.00 – Za śp. synową + Karen Filarowską w 9. rocznicę śmierci – intencja od pp. Filarowskich 

PONIEDZIAŁEK, 23 MAJA 2011; Dzień powszedni; 

10.00 – Za śp. męża + Konstantego, rodziców + Jana i + Walentynę, oraz + Józefa i + Annę, oraz rodzeństwo z 

obojga stron – intencja od p. Elżbiety Druś  
10:30 – NABOŻEŃSTWO MAJOWE 

WTOREK, 24 MAJA 2011; Wspomnienie NMP Wspomożycieli Wiernych;  

10:00 – Za śp. mamę + Janinę Winnik z okazji urodzin – intencja od dzieci z rodzinami 

10:30 – NABOŻEŃSTWO MAJOWE  

ŚRODA, 25 MAJA 2011; Dzień powszedni; 

10:30 – NABOŻEŃSTWO MAJOWE  
11:00 – Za śp. mamę + Julię Guścin w dniu imienin – intencja od syna Stanisława 

19.00 – Za śp. syna + Jana Perzyńskiego w dniu urodzin – intencja od mamy 

CZWARTEK, 26 MAJA 2011; Wspomnienie św. Filipa Nereusza – Dzień Matki w Polsce; 

10.00 – Za śp. + Józefa Lewandowskiego – dar intencji od sióstr Heleny i Urszuli z Kanady 

19.00 – Do M.B. Uzdrowienia Chorych z prośbą o zdrowie dla dzieci i z podziękowaniem za otrzymane łaski – dar 

intencji od rodziców 

19:30 – NABOŻEŃSTWO MAJOWE 

PIĄTEK, 27 MAJA 2011; Wspomnienie św. Augustyna z Canterbury;  

10.00 – Za śp. mamę + Jadwigę Kłosińską w 1. rocznicę śmierci – intencja od córki z rodziną 
19.00 – Za śp. + Alinę Truszkowską – int. od p. Janaka i pań Heli, Janiny, Alicji, Alicji i Alicji 

19:30 – NABOŻEŃSTWO MAJOWE 

SOBOTA, 28 MAJA 2011; Dzień powszedni; 

 8.30 – Do Bożej Opatrzności i M.B. Uzdrowienia Chorych z prośbą o szczęśliwy przebieg operacji dla mamy 

Haliny Chudzik i powrót do zdrowia – intencja od córki  Janiny Siczek z rodziną 
 14:00 – CHRZEST – Julia BOBOWSKA 
 14:00 – CHRZEST – Jessica Renifer SAŁEK 

14:00 – CHRZEST – Emma Lena WILCZEWSKA 
 14:00 – CHRZEST – Julia Bobowska 
 14:00 – CHRZEST – Szymon SKOBERLA 
 14:00 – ŚLUB RZYMSKI – Przemysław Patryk SURAŁA & Renata Marta ŁACIŃSKA 

                        VI  NIEDZIELA  WIELKANOCNA 

18:00 – NABOŻEŃSTWO MAJOWE   
 18.30 – Za śp. + Mieczysława i + Marię Mudry – dar intencji rodziny pp. Pióro 

NIEDZIELA, 29 MAJA 2011; 6 WIELKANOCNA; 

     9:30 – Za śp. rodziców + Annę i + Ryszarda Laskowskich – intencja od córki Iwony z rodziną 
10:30 – NABOŻEŃSTWO MAJOWE 

11.00 – Za śp. + mamę Wandę Milde w 3. rocznicę śmierci – dar int. od syna Marcina 

12:15 – CHRZEST – Kevin JANUCIK 
SALBY   16:30 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski na szczęśliwe rozwiązanie oraz 

zdrowie dla mamy i dziecka – intencja małżonków Marcina i Patrycji  

19.00 – Za śp. żonę + Kazimierę Rabuszko z okazji dnia urodzin – intencja od męża i dzieci 

 

 

 

 

 

 



 

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

*  WSPOMNIENIE NMP WSPOMOŻYCIELKI WIERNYCH - we wtorek, 24 maja, w specjalne liturgiczne 
wspomnienie, zwracamy się do Maryi – jako Wspomożycielki wiernych. Do Niej Kościół uciekał się od początku we 
wszystkich potrzebach i troskach. I dziś wierzymy, że jest Szafarką Bożych łask i dba o swoje dzieci. Nasz Naród nie tylko 
wyróżnia się wśród innych narodów wielkim nabożeństwem do Maryi, możemy wymienić wiele dat, kiedy doznaliśmy Jej 
wyraźnej opieki. 
*  DZIEŃ MODLITW ZA KOŚCIÓŁ W CHINACH - Z inicjatywy Ojca Świętego Benedykta XVI tego dnia 
będziemy się modlili za Kościół w Chinach. W 2007 roku Papież wydał list apostolski, w którym postanawia, że dzień 24 
maja każdego roku ma być poświęcony pamięci i modlitwom za Kościół w tym kraju. Często zapominamy, że w wielu 
miejscach na świecie Kościół jest jeszcze prześladowany, że za wiarę w Chrystusa wielu braci chrześcijan cierpi, a nawet 
oddaje życie. My nie musimy dźwigać takich doświadczeń, zatem ofiarujmy choćby dar modlitwy i codziennej pamięci o 
prześladowanych braciach w wierze; prośmy Boga, aby i oni mogli cieszyć się paschalną radością Chrystusowego Kościoła. 
* DZIEŃ MATKI W POLSCE w czwartek, 26 maja, obchodzimy Dzień Matki. Niech nie zabraknie wdzięcznej 
pamięci o naszych mamach, tych żyjących i tych, które Pan Bóg przywołał już do siebie. Wszystkich zapraszam na 
Nabożeństwo Majowe, podczas którego przez wstawiennictwo Najświętszej z wszystkich matek, Maryi, będziemy 
dziękować Bogu za nasze mamy, za ich dobre serca i ręce, będziemy prosić o potrzebne łaski w ich codziennym utrudzeniu.  
*  30. ROCZNICA ŚMIERCI SŁUGI BOŻEGO STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO - w sobotę, 28 
maja, przypada 30. rocznica śmierci Sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Pamiętajmy, że ten Prymas Polski 
kolejny raz oddał nasz Naród w macierzyńską niewole Maryi. Starajmy się wypełniać jego testament, a jednocześnie 
módlmy się o rychłą jego beatyfikację. 
* „JUŻ SIĘ KOŃCZY MIESIĄC MAJ…” W naszym kościele codziennie odprawiamy nabożeństwa majowe ku 
czci Matki Najświętszej. Weźmy udział w tym modlitewnym uwielbieniu Matki naszego Pana i naszej. W tak wielu 
sprawach możemy i powinniśmy prosić o Jej wstawiennictwo! Nabożeństwa majowe wg porządku nabożeństw na str.2. 
* POGRZEB ŚP. ELŻBIETY CLOSE – zmarłej 14.05.br. w wieku 80 lat, odprawimy w naszym kościele we 
wtorek 31 maja o godz. 11:00. Zmarłą naszą Parafiankę polecamy modlitwą wiernych. 
* ZEBRANIE KOMITETU PARAFIALNEGO – odbędzie się w piątek 27 maja o godz. 19:45 po Nabożeństwie 
Majowym w kaplicy św. Stanisława w kościele.  
 
* 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  22.05.11  g. 9.30  – rodzeństwo pp. Tosta  *  g. 11.00 –  K. Niczyperowicz & H. Stanisławska 
Niedziela  29.05.11  g. 9.30  – A. Sztyrbicka & B. Malach *  g. 11.00 –  St. Skotna & A. Rożkowiec 
Niedziela    5.06.11  g. 9.30  – J. Epstain  &  J. Lesiak  *  g. 11.00 –  rodzina pp. Kula 
Niedziela  12.06.11  g. 9.30  – R. Biedka  &  A. Pelpliński *  g. 11.00 –  T. Hough & W. Świercz 
Niedziela  19.06.11  g. 9.30  – rodzina pp. Epstain  *  g. 11.00 –  M. Ions  &  T. Kurdziel 
 
 
* 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.  
 
 
* ZAPOWIEDZI  PRZEDŚLUBNE  ( II )  w sakramentalny związek małżeński pragną wstąpić zamieszkali na 
terenie naszej parafii Janusz Antoni PIORO, kawaler, i  Delfina Dagmara GÓRNIK, panna. 
Polecając Ich modlitwie Parafian, prosimy ewentualne przeszkody zgłaszać w Kancelarii Parafialnej. 
 

K   O   M   U   N   I   K   A   T   Y 
* DAY  CENTRE  - zaprasza każdej środy Seniorów naszej parafii na obiady i wspólne spotkanie.  
 
* ZAPROSZENIE OD BURMISTRZA MIASTA LEEDS – Z radością i dumą powiadamiamy 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. Dochód z 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. 
 
Szanowni Państwo. Od początku czerwca, bezpłatne parkowanie na parkingu szpitalnym Chapel Allerton Hospital, 
obok naszego Ośrodka, w soboty i niedziele, będzie  dozwolone tylko dla posiadaczy przepustek. Przepustkę taką 
będzie można otrzymać od przedstawicieli Komitetu Parafialnego po Mszach Świętych w niedzielę lub w sklepie 
parafialnym. Przepustka będzie ważna do końca 2012, a opłata za nią wyniesie £1.00 (koszty administracyjne). Samochód 
zaparkowany na terenie szpitala bez przepustki, lub wbrew zasadom określonym w regulaminie będzie podlegał karom, na 
co ani szpital ani PCM nie będą miały wpływu. Regulamin korzystania z parkingu (w języku polskim) jest dostępny na 
stronie www.parafialeeds.co.uk/NHSparking 
 
* ZABAWA TANECZNA – ZWIĄZEK JUNACKICH SZKÓŁ MECHANICZNYCH – serdecznie zaprasza na 
ZABAWĘ W LEEDS w sobotę 28 maja 2011r. o godz. 20:00 do 24:00 w Sali Parafialnej. Do tańca przygrywa orkiestra 
„Jarosław i Janina” z Huddersfield. Bufet, bar i loteria wstęp £ 5-00. Zapraszamy!!! 
 
* ZAPRASZAMY NA ZAJĘCIA NIA - czyli nowej  techniki  fitnesu równoważącej ciało ,umysł  i ducha. 
Ćwiczenia są wspaniałą zabawa  dla ludzi w rożnym wieku i odbywają się w rytm  inspirującej muzyki rożnych stylów. 
Zajęcia  pozwolą Ci uwolnić negatywne emocje i usuwać blokady z ciała, co pozytywnie wpłynie na Twoje zdrowie i 
samopoczucie. Opuścisz  je pełen energii i optymizmu na cały tydzień. Ćwiczymy w czwartki o godz. 18:00 w Polskim 
Centrum Katolickim. Do zobaczenia. 
*  WIECZÓR WYŚCIGÓW KONNYCH Polski klub piłkarski KKS Żubry serdecznie zapraszają na "wieczór 
wyścigów konnych" do Polskiego Klubu w sobote 21 Maja od godziny 19:30. Gwarantowana dobra zabawa oraz mile 
spędzony czas w gronie znajomych! Wszelki pytania - prosimy o kontakt- Janusz Pioro 07758457840. 

 

S E R D E C Z N E     + PODZIĘKOWANIA +   B Ó G    Z A P Ł A Ć 
 
* OFIARODAWCOM - którzy w niedzielę 15.05.br. złożyli na potrzeby parafii dary: w Kopertkach £ 200-53p.; 
ofiary Gift AID – £ 219-20p.; na tacę – £ 351-60p.; Biuletyn – £ 34-60p. 
 
* KOMITET PARAFIALNY SKŁADA SERDECZNE PODZIEKOWANIA - wszystkim organizacjom i 
osobom, których udział wzbogacił i uświetniła tak obchody rocznicy 3 Maja jak i nasze Święcone Parafialne. Piękne Bóg 
zapłać Księdzu Proboszczowi Janowi Zarębie porywające kazanie. Gorące podziękowania kierujemy do Chóru Harfa i do 
Pocztów sztandarowych. Ich udział we Mszy Świętej jest zawsze elementem nadającym obchodom powagi i świetności. 
Tak było i tym razem. Dziękujemy Polskiej Szkole Sobotniej, a zwłaszcza Klasie A Level i klasie X za przygotowanie 
Akademii oraz Panu Krzysiowi Cichockiemu reprezentującemu Scholę Pierwszy Dzień tygodnia, za świetną interpretację 
poezji Jacka Kaczmarskiego. Dziękujemy też klasie pierwszej za jej występ na Święconym Parafialnym, a paniom Grażynie 
Radomskiej i Magdalenie Ciarce za przygotowanie maluchów. Dziękujemy wreszcie tym, którzy przygotowali Święcone 
Parafialne, obsługiwali je i posprzątali. Serdecznie dziękujemy zatem: Pani Stasi Skotnej, Pani Martince i pani Marii 
Papudze,  p. Oli Deredze i p. Ewie Zalewskiej, państwu Kasi i Norbertowi Stachurskim, Dominice i Pawłowi Kwarciakom, 
Magdzie i Wojtkowi Dybikowskim, panu Prezesowi Zygmuntowi Green oraz panu Marcinowi Zajączkowi i Jego koledze, 
uczniom klasy A Level oraz wszystkim tym, którzy spontanicznie włączali się w nasze poczynania w sobotę i niedzielę. 
Dziękujemy także naszym fotografom za obecność i z niecierpliwością oczekujemy zdjęć na naszej tablicy w holu. Raz 
jeszcze wszystkim bardzo serdeczne Bóg zapłać. 
 
* PREZES ZJEDNOCZENIA POLSKIEGO W LEEDS dziękuje wszystkim Organizacjom i osobom prywatnym, 
a więc PCM Leeds, SPK, Związkowi Polskich Spadochroniarzy, RBL, Junakom, Szkole Polskiej, Fredreum i Day Centre 
oraz Pani Stasi Skotnej o Państwu Kwarciak za fanty na loterie na zabawę majową. Dziękuje także Zarządowi, tj. Pani 
Janinie Grochocińskiej, Henrykowi Dmochowi i Marcinkowi Zajączkowi za pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu 
imprezy, jak również Prezesowi RBL Stanisławowi Guścinowi i Prezesowi Parafii Zygmuntowi Green za ich nieocenioną 
pomoc przed, w trakcie i po. Zespołowi Old Station dziękuję za fajne granie, a wszystkim, którzy przybyli na naszą zabawę 
dziękujemy za stworzenie miłej atmosfery. 
 
 

SPONSOREM TEGO WYDANIA BIULETYNU 

NAUKA JAZDY Z POLSKIM INSTRUKTOREM! – JAZDA POLSKA. 

Fachowy instruktor z wszelkimi uprawnieniami i niespotykaną wprost cierpliwością. Blizsze informacje  - Grzegorz 

Karnicki  pod nr tel. 07518 658 815 lub  pod adresem info@jazdapolska.co.uk 

 
 

STRONA INTERNETOWA PARAFII – www.parafialeeds.co.uk 


