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Benedykt XVI promulgował 14 stycznia br. dekrety Kongregacji Spraw 
Kanonizacyjnych, w tym dotyczącego cudu przypisywanego 
wstawiennictwu Sługi Bożego Jana Pawła II. Jak poinformował 
rzecznik Stolicy Apostolskiej, ksiądz Federico Lombardi SJ. 
Uroczystościom beatyfikacyjnym będzie przewodniczyć w Watykanie 
osobiście Benedykt XVI w Niedzielę Bożego Miłosierdzia, 1 maja br.  
  Benedykt XVI przyjął na audiencji prefekta Kongregacji Spraw 

Kanonizacyjnych, kard. Angelo Amato. Papież promulgował przygotowany 

przez tę dykasterię dekret o autentyczności cudownego uzdrowienia 

francuskiej zakonnicy, s. Marie-Simone Pierre Normand, przypisywanego 

wstawiennictwu Jana Pawła II. Chodzi o jej niewytłumaczalne z 

medycznego punktu widzenia nagłego ustąpienia objawów zaawansowanej 

choroby Parkinsona.  

 

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 
zaproponowany w 1908 r. przez ks. Paula Wattsona, jest obchodzony między dniem niegdyś wspominającym św. Piotra (18 stycznia) a 

dniem upamiętniającym św. Pawła (25 stycznia). Tydzień, który przypada w jedenastym roku Trzeciego Tysiąclecia, ma hasło:  

Trwali oni w nauce Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach (Dz 2,42).  
 Wezwanie do jedności przychodzi w tym roku do Kościołów na całym świecie z Jerozolimy – od Kościoła-Matki. Świadomy 

własnych podziałów i potrzeby, by czynić więcej dla jedności Ciała Chrystusa, Kościół w Jerozolimie wzywa wszystkich chrześcijan, by 

ponownie odkryli wartości, które scalały pierwotną chrześcijańską wspólnotę w Jerozolimie – naukę apostołów, łamanie chleba i 

modlitwę.  Chrześcijanie Jerozolimy wzywają swych 

Braci i Siostry, by uczynili ten Tydzień Modlitw o 

Jedność Chrześcijan okazją do odnowienia swojego 

zaangażowania w pracy na rzecz prawdziwego 

ekumenizmu, mającego swe korzenie w doświadczeniu 

pierwotnego Kościoła.  
  Materiały Tygodnia Modlitw o Jedność 
Chrześcijan w 2011 r.  zostały przygotowane przez 

chrześcijan w Jerozolimie, którzy – jako temat wiodący – 

wybrali fragment z Dziejów Apostolskich: Trwali oni w 

nauce Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach (Dz 2,42). Jest on wezwaniem do szukania inspiracji i odnowy,  a 

także do powrotu do podstaw wiary pierwotnego Kościoła w Jerozolimie.  Jest wreszcie wezwaniem do przypomnienia sobie czasu,  

kiedy Kościół był niepodzielony.   

W ramach tego tematu zostały przedstawione cztery elementy stanowiące znaki pierwszej chrześcijańskiej wspólnoty, które są istotne 

również dla wspólnoty chrześcijańskiej dzisiaj – we wszystkich jej przejawach i miejscach.  

Po pierwsze, słowo Boże zostało przekazane przez apostołów.  

Po drugie, wspólnota (koinonia) była ważnym znakiem pierwszych wyznawców Chrystusa.  

Trzecim znakiem pierwotnego Kościoła było świętowanie Eucharystii (łamanie chleba) – na pamiątkę Nowego Przymierza, które 
Jezus ustanowił przez swoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie.  
Czwarty aspekt – to wezwanie do nieustającej modlitwy.   

 Te cztery elementy są filarami życia Kościoła i jego jedności.  Chrześcijańska Wspólnota w Ziemi Świętej 

chciałaby nadać tym elementom szczególną wagę i zanosi do Boga modlitwy o jedność i żywotność Kościoła na całym 

świecie. Chrześcijanie Jerozolimy zapraszają Siostry i Braci z całego świata, by swą modlitwą dołączyli do nich w 

zmaganiu o sprawiedliwość, pokój i pomyślność dla wszystkich ludzi tej ziemi. 
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PORZĄDEK   MSZY   ŚWIĘTYCH   I   NABOŻEŃSTW 

 
NIEDZIELA, 23 STYCZNIA 2011; 3 ZWYKŁA; 

  9:30 – Do Miłosierdzia Bożego z prośbą Błogosławieństwo Boże i zdrowie dla  

             męża Stanisława Świercz – dar intencji od żony, dzieci i wnuków 

10:30 – GODZINKI O NIEPOKALANYM POCZĘCIU NMP 
11:00 – Za śp. mamę + Stanisławę Bajer – intencja od syna Jana i synowej Heleny z rodziną 
12:15 – CHRZEST – Bianca PIWOWARSKA 

19:00 – Za śp. rodziców + Józefa i + Wandę Kujawiak w 24 rocznicę śmierci ojca – intencja  

             od syna i córki z rodzinami 

PONIEDZIAŁEK, 24 STYCZNIA 2011; Wspomnienie św. Franciszka Salezego; 

10:00 – Za śp. mamę + Barbarę w 4. rocznicę śmierci i ojca + Józefa – dar intencji od  

             córki Józefy Sawickiej z rodziną 

WTOREK, 25 STYCZNIA 2011; ŚWIĘTO NAWRÓCENIA ŚW. PAWŁA, APOSTOŁA;  

10:00 – Za śp. tatę + Wojciecha Kurdziel w 17. rocz. śmierci – int. żony Anny i syna Tomasza 

ŚRODA, 26 STYCZNIA 2011; Wspomnienie świętych biskupów Tymoteusza i Tytusa; 

11:00 – Za śp. + Bogdana Grochocińskiego 

CZWARTEK, 27 STYCZNIA 2011; Wspomnienie bł. Jerzego Matulewicza; 

10:00 – Za śp. ojca + Józefa Pióro i siostrę + Helenę Pióro – intencja od córki Józefy z rodziną 

PIĄTEK, 28 STYCZNIA 2011; Wspomnienie św. Tomasz z Akwinu; 

10:00 – Za śp. matkę chrzestną + Emilię Augustyniak w 1. rocz.  śmierci – int. p. Anny Hobson  

SOBOTA, 29 STYCZNIA 2011; Dzień powszedni; 

  8:30 – Za śp. brata + Longina Jędras – intencja od siostry Agaty z rodziną 

     IV TYDZIEŃ ZWYKŁY  

18:30 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże, zdrowie i potrzebne łaski  

             dla Janiny z okazji urodzin – intencja pp. Grochocińskich 

NIEDZIELA, 30 STYCZNIA 2011; 4 ZWYKŁA; 

  9:30 – Za śp. + Janinę Winnik – dar intencji od pp. Antoniego i Stefanii Bajek 

10:30 – GODZINKI O NIEPOKALANYM POCZĘCIU NMP 
11:00 – Za śp. brata + Zbigniewa Guścin w 30. rocznicę śmierci – int. od brata Stanisława 

12:15 – CHRZEST – Alex Radosław SZWAJKOSZ 

19:00 – Za śp. rodziców + Annę i + Stanisława Sławskich – dar int. od syna Edwarda 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 

* TYDZIEŃ MODLITW O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN - od 18 do 25 stycznia w całym Kościele trwa Tydzień 
Powszechnej Modlitw o Jedność Chrześcijan. „Powszechnej”, gdyż w tym samym czasie podejmują ją wszystkie Kościoły 

chrześcijańskie. Uczyńmy wszystko, co w naszej mocy, aby każdego dnia wypełniać polecenie Pana Jezusa, abyśmy byli 

jedno! W to wielkie nawoływanie Kościoła do jedności włączmy także nasze osobiste modlitwy. Niech będą one skromnym 

wkładem w dzieło ekumenizmu. Mamy także okazję szczególną dzisiejszej niedzieli, aby… 

 

* DOROCZNE NABOŻEŃSTWO EKUMENICZNE - Biskup Walter Jagucki oraz Parafianie z Kościoła EWANGELICKIEGO w 
Leeds zaprosili nas do wzięcia udziału w nabożeństwie ekumenicznym, które odbędzie się w niedzielę 23-ego stycznia 
2011 o godz. 15:00 w Kościele pw. Św. Łukasza, przy 9 Alma Road w Leeds. Przypominamy, że tradycja wspólnych 
nabożeństw ekumenicznych w naszych parafiach ma już 5 lat i spotkania te są godnym uświetnieniem Tygodnia Modlitw o 
Jedności Chrześcijan oraz niezwykle udanymi imprezami towarzyskimi. Zapraszamy.  

 
* POGRZEB ŚP. HENRYKA KACZMAREK zmarłego 18 stycznia br. w wieku 85 lat - zostanie odprawiony W 
KAPLICY CMENTARZA KILLINGBECK we PIĄTEK 28 stycznia o godz. 12:00.  
 

* 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  
27 LUTEGO BR. O GODZ. 19:30 
 
W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM: 
• 24 I – św. Franciszek Salezy (1567-1622), biskup i Doktor Kościoła, wybitny pisarz, patron dziennikarzy i prasy 

katolickiej (wspomnienie obowiązkowe); 

• 26 I – św. św. Tymoteusz i Tytus, uczniowie św. Pawła Apostoła; obaj byli biskupami i obaj ponieśli śmierć 
męczeńską za wiarę (wspomnienie obowiązkowe);\ 

• 27 I – bł. Jerzy Matulewicz (1871-1927), odnowiciel zakonu marianów i biskup wileński (wspomnienie 

obowiązkowe);  

• 28 I – św. Tomasz z Akwinu (1225-1274), Doktor Kościoła, jeden z najwybitniejszych filozofów i teologów w 

dziejach kultury europejskiej; jego dzieła filozoficzne i teologiczne do dziś stanowią ważną inspirację dla nauczania 

Kościoła (wspomnienie obowiązkowe).  

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

Niedziela  23.01.11  g. 9.30  – R. Biedka  &  A. Pelpliński *  g. 11.00 –  T. Hough & W. Świercz 

Niedziela  30.01.11  g. 9.30  – rodzina pp. Epstain  *  g. 11.00 –  M. Ions  &  T. Kurdziel 

Niedziela    6.02.11  g. 9.30  – rodzeństwo pp. Tosta  *  g. 11.00 –  K. Niczyperowicz & H. Stanisławska 

Niedziela  13.02.11  g. 9.30  – A. Sztyrbicka & B. Malach *  g. 11.00 –  St. Skotna & A. Rożkowiec 

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

 

K   O   M   U   N   I   K   A   T   Y 
* DAY  CENTRE  - ma przerwę świąteczną. Wznawiamy spotkania w środę 12 stycznia 2011r. 

 

* KALENDARZ POLSKIEJ SZKOŁY W LEEDS NA 2011 ROK - Jest do nabycia ze zdjęciami dzieci 
polskiej szkoły sobotniej w Leeds. Wspaniały, kolorowy kalendarz. £6, do nabycia podczas zajęć polskiej szkoły, 
lub w naszym sklepie parafialnym. 
 
* ZEBRANIE ZARZĄDU KLUBU - odbędzie się w piątek, 21 stycznia 2011r. o godz. 7.30. Ze względu na 
ważność spraw do omówienia obecność wszystkich członków zarządu obowiązkowa. 
* UWAGA. KONKURS LITERACKI. Polska Fundacja Kulturalna przy współpracy z Polskim Ośrodkiem 

Społeczno-Kulturalnym ogłasza Konkurs Literacki im. Tadeusza Murdzeńskiego pt. MOJE PIERWSZE KROKI NA 
WYSPACH BRYTYJSKICH. Nagroda I: £3000, Nagroda II: £1000, dwa Wyróżnienia: £500. Warunkiem 

uczestnictwa w konkursie są zamieszczone na naszej parafialnej stronie internetowej. 

* ZIMOWA ZABAWA KARNAWAŁOWA SPK – Zarząd Koła SPK nr 413 w Leeds serdecznie zaprasza 

Parafianki, Parafian i Ich Gości na zimową zabawę, która odbędzie się 5 lutego br. od godz. 19:30 do północy w naszym 

ośrodku parafialnym – Serdecznie zapraszamy 

 

odwiedziny  duszpasterskie  w  LEEDS  -  kolęda  2010/2011 
Plan odwiedzin będzie podawany sukcesywnie w „Biuletynie” 

ROZPOCZĘCIE - godz.13.00                  +                    ZAKOŃCZENIE – do  godz. 20.30 
 
CEL  ODWIEDZIN: wspólna modlitwa, błogosławieństwo, rozmowa duszpasterska, wspólne 
                               poszukiwanie dróg jeszcze lepszego budowania wspólnoty parafialnej. 
PRZYGOTUJMY:   stół nakryty obrusem (jeśli to możliwe białym), krzyż, zapalone świece, 
                               Pismo Święte (jeśli posiadamy) i wodę święconą. 
 
PONIEDZIAŁEK   -  24.01.2011.  -  LEEDS  L 18  &  19  -  Victoria Close; Hawksworth Road; Victoria Drive; Stanhope 

Drive;  Newlaithes Road; Stoney Croft; Brownbarrie Drive; Greenbanks Avenue; Stanhope Ave; Church Road. 

WTOREK  -  25.01.11r.  -  LEEDS  L 12 & 13  -  Stanningley Road; Whingate Close; Lawns Terrace; Lawns Close; 

Green Hill Road; Henconner Lane; Hough Lane; Raynville Road; Atlanta Street; Church Hill Gardens; Calverley Lane; 

Spring Valley Avenue; Priestley Close; 
ŚRODA  -  26.01.2011r.  -  LEEDS  LS 12 - “nowe adresy”; - Ks. umawia się na wizytę telefonicznie 

CZWARTEK -  27.01.11r. -  LEEDS  LS 12 - “nowe adresy”; - Ks. umawia się na wizytę telefonicznie  
PIĄTEK - 28.01.2011r. -  LEEDS  LS 12 - “nowe adresy”; - Ks. umawia się na wizytę telefonicznie 



PONIEDZIAŁEK-31.01.2011.- LEEDS LS11 -“nowe adresy”;- Ks. umawia się na wizytę telefonicznie; WTOREK – 
1.02.2011r. - LEEDS  LS11 - “nowe adresy”;- Ks. umawia się na wizytę telefonicznie; ŚRODA - 19.01.11r. – NIE MA 
KOLĘDY – ŚWIĘTO MB GROMNICZNEJ;  

CZWARTEK - 3.02.11r. WAKEFIELD - “nowe adresy”;- Ks. umawia się na wizytę telefonicznie 

PIĄTEK - 4.02.11r. - HARROGATE - “nowe adresy”;- Ks. umawia się na wizytę telefonicznie   

 

S E R D E C Z N E     + PODZIĘKOWANIA +   B Ó G    Z A P Ł A Ć 
 
 OFIARODAWCOM - którzy w niedzielę 16.01.br. złożyli na potrzeby parafii dary: w Kopertkach £ 218-13p.; 
ofiary Gift AID – £ 1257-20p.; na tacę – £ 349-39p.; Biuletyn – £ 27-18p.; 

* DOBRODZIEJOM NASZEGO KOŚCIOŁA – państwu Maureen i Janowi Fitz za dar £ 1000-00p. (na 
oczyszczenie wiosną dachu i rynien na naszym kościele), które złożyli przez Gift Aid co da parafii zwrot podatkowy na 

sumę £ 250-00p. Bóg Zapłać także pozostałym ofiarodawcom pani K. Wańczyckiej za ofiarę £ 150-00p; p. Marii i Janowi 

Rudzik za dar £ 10-00p ; oraz NN za dar £ 20-00p. 
* RODZINA ŚP. JANINY WINNIK – serdeczny Bóg Zapłać! – składa mąż Antoni Winnik z cała rodziną Ks. 

Proboszczowi Janowi Zarębie za odprawienie Mszy Świętej Żałobnej, za opiekę duszpasterską w domu i szpitalu oraz za 

czuwanie z całą rodziną w Agonii śp. Janiny - naszej ukochanej żony i mamy. Serdeczne podziękowanie chórowi „Harfa” 

za śliczny śpiew liturgii żałobnej. Pani Hance Stanisławskiej za czułe wspomnienie osobistych więzi i pożegnanie w imieniu 

zespołu teatralnego „Fredreum”. Pani Eli Kmietowicz za Przygotowanie stypy. Wszystkim zaś za tak liczne przybycie, 

przyjaciołom z bliska i z daleka, oraz wszystkim drogim Parafianom, którzy oddali ostatnią posługę modlitwy żałobnej i 

ofiarowali Komunię Świętą za śp. Janinę. Bóg Zapłać za ofiary złożone zamiast kwiatów na grób na potrzeby naszego 

kościoła i St. Gemma’s Hospice. Zebrano sumę – £ 536-00p.   

* KOMITET SZKOŁY SOBOTNIEJ W LEEDS DZIĘKUJE – Bożonarodzeniowa Zbiórka na Polską Szkołę 
Sobotnią wyniosła £411.27. W imieniu uczniów i nauczycieli serdecznie dziękujemy.  

* KOMITET ORGANIZACYJNY WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY Wielka Orkiestra 

Świątecznej Pomocy w Leeds organizowana przez InvardArts z Pomocą Polskiej Parafii zebrała na pomoc dzieciom w 

Polsce £3105, 48,08 zł, ćwierć dolara,10 forintów,0,5 franka,1 rupię, 1 kunę, 10 koron czeskich, 1 monetę z Emiratów 

Arabskich, 1 rupię nepalską.  
Zainteresowanych informujemy, że £ - 3105-00p. to równowartość około 14.283 zł. Wszystkim, którzy poparli 

WOŚP – bardzo serdecznie dziękujemy.  
 

STRONA INTERNETOWA PARAFII – www.parafialeeds.co.uk 
 

CZYTANIA NA 3 NIEDZIELE ZWYKŁĄ 
(Iz 8,23b-9,3) W dawniejszych czasach upokorzył [Pan] krainę Zabulona i krainę Neftalego, za to w przyszłości chwałą 
okryje drogę do morza, wiodącą przez Jordan, krainę pogańską. Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką; 
nad mieszkańcami kraju mroków światło zabłysło. Pomnożyłeś radość, zwiększyłeś wesele. Rozradowali się przed Tobą, 
jak się radują we żniwa, jak się weselą przy podziale łupu. Bo złamałeś jego ciężkie jarzmo i drążek na jego ramieniu, pręt 
jego ciemięzcy jak w dniu porażki Madianitów. 

(1 Kor 1,10-13.17) Upominam was, bracia, w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście byli zgodni, i by nie było wśród 

was rozłamów; byście byli jednego ducha i jednej myśli. Doniesiono mi bowiem o was, bracia moi, przez ludzi Chloe, że 

zdarzają się między wami spory. Myślę o tym, co każdy z was mówi: Ja jestem Pawła, a ja Apollosa; ja jestem Kefasa, a ja 

Chrystusa. Czyż Chrystus jest podzielony? Czyż Paweł został za was ukrzyżowany? Czyż w imię Pawła zostaliście 

ochrzczeni? Nie posłał mnie Chrystus, abym chrzcił, lecz abym głosił Ewangelię, i to nie w mądrości słowa, by nie 

zniweczyć Chrystusowego krzyża. 

 (Mt 4,12-23) Gdy Jezus posłyszał, że Jan został uwięziony, usunął się do Galilei. Opuścił jednak Nazaret, przyszedł i 

osiadł w Kafarnaum nad jeziorem, na pograniczu Zabulona i Neftalego. Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza: 

Ziemia Zabulona i ziemia Neftalegou, Droga morska, Zajordanie, Galilea pogan! Lud, który siedział w ciemności, ujrzał 

światło wielkie, i mieszkańcom cienistej krainy śmierci światło wzeszło. Odtąd począł Jezus nauczać i mówić: Nawracajcie 

się, albowiem bliskie jest królestwo niebieskie. Gdy Jezus przechodził obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał dwóch braci: 

Szymona, zwanego Piotrem, i brata jego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. I rzekł do nich: 

Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi. Oni natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim. A gdy poszedł stamtąd 

dalej, ujrzał innych dwóch braci, Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana, jak z ojcem swym Zebedeuszem naprawiali w 

łodzi swe sieci. Ich też powołał. A oni natychmiast zostawili łódź i ojca i poszli za Nim. I obchodził Jezus całą Galileę, 
nauczając w tamtejszych synagogach, głosząc Ewangelię o królestwie i lecząc wszelkie choroby i wszelkie słabości wśród 

ludu. 

 

Od Nowego Roku pragniemy, aby nasz strona internetowa www.parafialeeds.co.uk  wzbogaciła się o dział ogłoszeń. 
Ogłoszenia komercyjne £10.00 na rok, ogłoszenia drobne – symbolicznie £1.00. Ogłoszenia „pro publico bono”, czyli 

społeczne – za darmo. Ogłoszenia prosimy przesyłać bezpośrednio na stronę. W przypadku braku dostępu do Internetu 

prosimy przekazywać Księdzu Proboszczowi po Mszach Świętych. Opłaty w kopertach z danymi osoby wpłacającej 

prosimy zostawiać u Księdza Proboszcza bądź w sklepie parafialny, Ogłoszenia ukazywać się będą po zaksięgowaniu 

wpłaty. Pieniądze z ogłoszeń będą wpływały periodycznie do kasy parafialnej 


