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Święty Jakub Starszy był 

bratem św. Jana Apostoła. Obaj byli synami Zebedeusza. Byli 
rybakami i mieszkali nad jeziorem Tyberiadzkim. Matką świętego 
Jana i Jakuba była Salome. Gdy mówi się o Apostołach, Jakub 
wymieniany jest na jednym z czołowych miejsc, być może dlatego 
że i Jezus go  wyróżniał. Właśnie on należał do wybranej trójki 
Apostołów, którzy byli świadkami wskrzeszenia córki Jaira, 
Przemienienia Pańskiego oraz Jego krwawego konania w Ogrójcu.  
 Święty Jakub miał charakter popędliwy, czym się wyróżniał 
wśród Apostołów tak dalece, że otrzymał nawet od Chrystusa 
przydomek "Syn Gromu". Jakub  był pierwszym męczennikiem 

spośród apostołów: "W tym samym czasie Herod zaczął prześladować niektórych członków Kościoła. Ściął mieczem Jakuba, brata 
Jana...". Sprawcą wyroku śmierci św. Jakuba Większego był król Herod Agryppa I. Jako wnuk Heroda Wielkiego chciał Żydom okazać, że 
krew jego narodu płynie w jego żyłach. Dlatego pilnie przestrzegał przepisów prawa Mojżesza i sprawował opiekę nad świątynią w 
Jerozolimie. Z tych powodów Żydzi bardzo cenili Heroda i łączyli z nim nawet pewne nadzieje. Korzystając z przyjaźni, jaką darzył naród 
żydowski, Herod Agryppa I, kapłani i starsi nakłonili go, aby rozpoczął prześladowanie Kościoła. Chodziło na pierwszym miejscu o 
stracenie przywódców. To właśnie ten król po straceniu św. Jakuba kazał natychmiast uwięzić także świętego Piotra. 
 Tradycja podaje, że św. Jakub Większy po Zesłaniu Ducha Świętego udał się najpierw do Hiszpanii, żeby tam głosić Dobrą 
Nowinę. W 830 roku jego relikwie zostały sprowadzone do Hiszpanii, do miejscowości, która otrzymała nazwę Santiago de Compostela. 
Santiago znaczy Jakub. Na Półwyspie Iberyjskim trwały wówczas walki między chrześcijanami i Arabami. Rycerze chrześcijańscy 
ruszając do boju wzywali imienia świętego, którego z racji ewangelizowania przez niego Hiszpanii, uważali za patrona. Wołali w ludowej 
łacinie "Sant Iacob" (Święty Jakub), co wkrótce przeszło w "Santiago". Z kolei Compostela pochodzi od łacińskich słów "Campus Staelle" 
(Pole gwiazdy). Według tradycji relikwie Św. Jakuba znalazły się w Hiszpanii już w VII wieku (w miejscowości Iria), ale zaginęły. 
Odnalazły się w cudowny sposób. Drogę do nich wskazywała gwiazda. Przez całe średniowiecze pielgrzymki do grobu świętego były 
niezwykle popularne. Santiago de Compostela stało się po Ziemi Świętej i Jerozolimie najważniejszym celem pielgrzymek. Drogę do 
Santiago nazywano często Mleczną Drogą - w nawiązaniu do gwiazd, które miały wskazywać grób. Nic więc dziwnego, że 
najważniejszym atrybutem św. Jakuba Starszego jest kij pielgrzymi. Czasem zresztą Apostoł jest przedstawiany w stroju pielgrzymim, z 
charakterystycznymi muszelkami (Santiago de Compostela leży blisko Atlantyku). 
 W Santiago de Compostela od XI wieku znajduje się stolica arcybiskupstwa, a wybudowana tam katedra pod wezwaniem 
Świętego Jakuba została uroczyście konsekrowana w roku 1211. Camino de Santiago to jeden z najsłynniejszych szlaków 
pielgrzymkowych na świecie. Tradycyjnie drogę rozpoczynano od progu własnego domu. Przez wieki przemierzali ją przedstawiciele 
wszystkich stanów, w tym wiele znanych postaci (nawet władców): Karol Wielki, św. Franciszek z Asyżu, św. Elżbieta Portugalska, św. 
Brygida Szwedzka, Izabela Kastylijska, św. Ignacy Loyola, Jan Dantyszek czy papież Jan XXIII. W XIV wieku, szczytowym okresie 
popularności trasy, każdego roku przemierzało ten szlak ponad milion osób. 
O ogromnej roli pielgrzymek po Camino świadczą słowa Johanna Wolfganga von Goethe, który pisał, iż "drogi św. Jakuba ukształtowały 
Europę". Po rewolucji francuskiej znaczenie pielgrzymek wyraźnie spadło i dopiero od końca lat 80. XX wieku szlak znowu zaczął 
przyciągać coraz większą liczbę pielgrzymów z całego świata. 
 Papież Jan Paweł II był w Santiago dwukrotnie, raz nawet przeszedł niewielki odcinek Camino Frances. Po wizycie Jana Pawła 
II w Santiago de Compostela w 1982 r. Rada Europy uznała Drogę św. Jakuba za drogę o szczególnym znaczeniu dla kultury kontynentu 
i zaapelowała o odtwarzanie i utrzymywanie dawnych szlaków pątniczych. Apel spotkał się z szerokim odzewem w Europie. 
Rekonstrukcja Szlaku rozpoczęta w 1986 r. trwa nadal w wielu krajach. Dziś, oprócz Hiszpanii, swoje szlaki (El Camino) – których w 
średniowieczu było wiele – mają już m.in. Portugalia, Francja oraz Niemcy, Austria i Szwajcaria. Najczęściej uczęszczanym szlakiem jest 
Camino Frances (ok. 750 km), który - wbrew nazwie ("Szlak francuski") - w 98 procentach przebiega po terytorium Hiszpanii. Wędrówkę 
zaczyna się w Saint-Jean-Pied-de-Port we Francji, po północnej stronie Pirenejów, przechodzi się przez słynny wąwóz Roncesvalles, 
gdzie w roku 778 zginął legendarny Roland, bohater "Pieśni o Rolandzie", następnie idzie się przez górzystą Nawarrę, krainę Basków, 
następnie wędruje się przez słynącą z czerwonych win Rioję, przez wyprażone słońcem, kamieniste ścieżki prowincji Burgos, Palencii, 
León, przez deszczową Galicję, by po kilku tygodniach wędrówki dotrzeć wreszcie do Santiago de Compostela, na plac Obradoiro, przed 
katedrę, w której, według tradycji, znajduje się grób Apostoła. 
 

 Ci, którzy przeszli Drogę do Jakuba (Camino de Santiago znaczy Droga do Jakuba), wiedzą, że Camino jest cenne. Z 
Camino wraca się lepszym. Po dojściu do Santiago de Compostela umiera stary człowiek i rodzi się nowy. Camino jest 
wartością dla wszystkich: dla katolików, dla ludzi innych wyznań, dla poszukujących i wątpiących, a także dla osób 
określających się jako niewierzący, których na Camino jest sporo. Camino, które jest europejskim dziedzictwem kulturalnym, 
przyjmuje wszystkich. W schroniskach dla pielgrzymów - zwanych refugios lub alberques de peregrinos - z reguły pytają (dla 
celów statystycznych) o narodowość, czasem o wiek, nigdy o wyznanie. Wszyscy, którzy idą Camino, traktowani są przez 
hiszpańskich gospodarzy z jednakowym szacunkiem. Również społeczność pielgrzymów łączy specyficzna ludzka solidarność i 
sympatia, niezależnie od wyznania. Jest to wielka wartość Drogi. 
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PORZĄDEK   MSZY   ŚWIĘTYCH   I   NABOŻEŃSTW 
NIEDZIELA, 24 LIPCA 2011; 17 ZWYKŁA; 
   9:30 – Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą  
                                  o Błogosławieństwo Boże dla  Krystyny i Ryszarda z okazji 35. rocz. Ślubu 
   9:30 – ROCZEK - Patryk GAWRYLIK 
 11.00 – Za śp. męża + Tadeusza Kaczmarskiego w 5. rocz. śmierci - od żony Wandy z 

rodziną 
                    19.00 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski 
                                  oraz zdrowie dla syna Gabriela Chmielewskiego z okazji 4. rocznicy urodzin, 
                                  oraz dla Jego rodziców Anety i Daniela oraz brata Dominika 
 

PONIEDZIAŁEK, 25 LIPCA 2011; ŚWIĘTO ŚW. JAKUBA, APOSTOŁA; 
 10.00 – Za śp. + Alinę Truszkowską - intencja od p. Ali Piesiewicz 
 19.00 – Za śp. babcię + Nadzieję Szczurek w 1. rocz. śm. - int. od wnuczki Małgorzaty 
 

WTOREK, 26 LIPCA 2011; Wspomnienie świętych Joachima i Anny, rodziców NMP; 
 10.00 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski 
                                  dla córki Małgorzaty i Jej rodziny z okazji urodzin - dar int. od mamy Danuty 
 10.00 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski 
                                  dla córki Anny i Jej rodziny z okazji imienin - dar int. od mamy Barbary Malach 
 

ŚRODA, 27 LIPCA 2011; Dzień powszedni; 
 11:00 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże i łaskę zdrowia dla 
                                  sąsiadów Reya i jego żony Mejwis - dar intencji od pp. Lesiak 
 11:00 – Za śp. + Irenę Borzyszkowską - dar intencji od pp. Kucewiczów 
 

CZWARTEK, 28 LIPCA 2011; Dzień powszedni; 
 10.00 –  Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski  
                                  i zdrowie dla Anny i Krzysztofa Kober z okazji imienin, oraz dla mamy Anny  
                                  z okazji imienin - dar intencji pp. Kasi i Norberta Stachurskich z córką Alą 
 19.00 – Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą  
                                  o Błogosławieństwo Boże i Dary Ducha Świętego 
 

PIĄTEK, 29 LIPCA 2011; Wspomnienie św. Marty;  
 10.00 – Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą  
                                  o Błogosławieństwo Boże dla  małżonków pp. Czesławy i Paola Chivers  
                                  w rocznicę ślubu - dar intencji od p. Elżbiety Druś 
 10.00 – Za śp. mamę + Czesławę Krzemińską z okazji imienin - dar intencji od córki 
                                  Barbary Malach z rodziną  
 

SOBOTA, 30 LIPCA 2011; Dzień powszedni; 
   9.30 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla  
                               Nowożeńców  Haliny i Jeffa Morton w dniu ślubu - dar intencji od pani Elżbiety Druś 
               XVII TYDZIEŃ ZWYKŁY 
 18.30 – Do Dzieciątka Jezus z prośbą o Boże Błogosławieństwo i potrzebne łaski dla córki  
                                          Patrycji Bobowskiej z okazji 3. rocznicy urodzin oraz dla Jej rodziców Moniki 
i Adama  
                                          i siostry Julii 
NIEDZIELA, 31 LIPCA 2011; 18 ZWYKŁA; 
   9:30 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski  
                                  dla syna Aleksandra Dybikowskiego oraz dla Jego rodziców  
                                  Magdaleny i Wojciecha, oraz rodziców chrzestnych i dziadków 
  11.00 – Za śp. dziadków Karwasieckich i Kominotto, siostrę Agnieszkę Dworak, Jej męża 

Karola i braci Jana i Ryszarda Kominotto - dar intencji od wnuków, prawnuków i 
pani Majsterek 

  11:00 – ROCZEK - Nadlia Zofia JOŃCZY 
  12:15 – CHRZEST - Giulia D’ANGELO 
                     19.00 – Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą  
                                  o Błogosławieństwo Boże dla małżonków Lucyny i Pawła Taras z okazji  
                                  3. rocznicy ślubu 
 
 



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

 ŚWIĘTEGO KRZYSZTOFA - BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KIEROWCÓW I SAMOCHODÓW - z okazji 
wspomnienie św. Krzysztofa – patrona kierowców; dzisiejszej niedzieli udzielamy uroczystego 
błogosławieństwa kierowcom oraz ich samochodom i innym pojazdom mechanicznym po każdej Mszy 
Świętej.  
W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM: 
25 lipca, obchodzimy święto świętego Jakuba Apostoła. Został powołany jako jeden z pierwszych 
uczniów Pana Jezusa wraz ze swoim bratem Janem, stąd Jakub Starszy albo Większy. Spośród 
Apostołów jest pierwszym, a po Szczepanie drugim męczennikiem Kościoła. Już w 44 roku na rozkaz 
Heroda został ścięty mieczem (Dz 12,1-2). Jego krótkie życie nie jest porażką, a raczej świadczy o tym, 
że tylko miłość i pokorna służba są drogą do prawdziwej wielkości. 
Jutro czcimy też świętego Krzysztofa, męczennika z połowy III wieku, patrona kierowców i 
podróżujących, orędownika w śmiertelnych niebezpieczeństwach. Może warto pamiętać o nim podczas 
wakacyjnych wyjazdów, prosić go o opiekę, aby szczęśliwie i cało powrócić do domu! Z racji 
wspomnienia tego Świętego, już dzisiaj pobłogosławimy nasze pojazdy mechaniczne i będziemy się 
modlili o roztropne ich wykorzystywanie. Niech ta modlitwa nie ogranicza się do jednego dnia w roku. 
Niech nam nigdy nie zabraknie rozsądku i wyobraźni na drodze. Błogosławieństwo kierowców, 
samochodów i innych pojazdów w naszej parafii odbędzie się (…). 
26 VII – św. św. Joachim i Anna, rodzice Najświętszej Marii Panny (wspomnienie obowiązkowe); 
29 VII – św. Marta, siostra Łazarza i Marii (wspomnienie obowiązkowe). 
*  LEKTORZY:  - przypominamy, że w niedzielę obowiązuje cykl czytań „A”; a w tygodniu „rok I”. 
Niedziela  24.07.11  g. 9.30  – rodzina pp. Epstain                *  g. 11.00 –  M. Ions  &  T. Kurdziel 
Niedziela  31.07.11  g. 9.30  – rodzina pp. Tosta     *  g. 11.00 – K. Niczyperowicz & H. Stanisławska 
Niedziela    7.08.11  g. 9.30  – A. Sztyrbicka & B. Malach     *  g. 11.00 –  St. Skotna & A. Rożkowiec 
Niedziela  14.08.11  g. 9.30  – J. Epstain  &  J. Lesiak    *  g. 11.00 –  rodzina pp. Kula 
Niedziela  21.08.11  g. 9.30  – R. Biedka  &  A. Pelpliński     *  g. 11.00 –  T. Hough & W. Świercz 
 

*  ZGŁOSZENIA  DZIECI  I-WSZO  KOMUNIJNYCH  ROKU  KATECHETYCZNEGO 
2011/2012 – można pobrać w zakrystii lub na stronie internetowej parafii w dziale formularze. Prosimy 
je wypełnić i złożyć na ręce duszpasterza do niedzieli 28 sierpnia br. Jest to bardzo ważne, aby Ks. 
Proboszcz mógł przywieść z Polski wystarczającą ilość katechizmów dla dzieci, które od  września br. 
będą się przygotowywać w naszej parafii do I-szej Komunii Świętej.  
 

*  ZAPOWIEDZI  PRZEDŚLUBNE  ( III )  w sakramentalny związek małżeński pragną 
wstąpić zamieszkali w Leeds Łukasz ŚWIĄDKOWSKI, kawaler i Ewa Katarzyna KUCIĘBA, panna. 
Polecając Ich modlitwie Parafian, prosimy ewentualne przeszkody zgłaszać w Kancelarii Parafialnej. 
 

*  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 JESIENNA 2011 – ROZPOCZNIE SIĘ 
W SOBOTĘ 24 WRZEŚNIA O GODZ. 17:00 W NASZYM KOŚCIELE 

Kurs obejmować będzie tylko dwie soboty, ale za to Konferencje będą: (punktualnie)  
godz. 17:00 – 1. Konferencja – TAJEMNICA SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA, a po Mszy Św. 
godz. 19:30 – 2. konferencja – ODPOWIEDZIALNE RODZICIELSTWO cz.I 

W SOBOTĘ 1  O GODZ. 17:00 W NASZYM KOŚCIELE 
godz. 17:00 – 3. Konferencja – ODPOWIEDZIALNE RODZICIELSTWO cz.II, a po Mszy Świętej 
godz. 19:30 – 4. konferencja – PRZYMIOTY MIŁOŚCI MAŁŻEŃSKIEJ 
 

*  PRZYGOTOWANIA DLA KANDYDATÓW DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA - 
rozpoczniemy od WRZEŚNIA - Zgłoszenia można pobrać ze strony internetowej parafii. Można je 
składać w zakrystii, przy kaplicy św. Stanisława. Przyjęcie sakramentu bierzmowania planujemy dla 
kandydatów w czerwcu 2012 roku po Uroczystości Zesłania Ducha Świętego. Do Bierzmowania może 
przystąpić młodzież, która w tym roku ukończy 13 lat tzn. w przyszłym osiągnie wiek 14 nastoletni. 
 

*  PIELGRZYMKA DO ZIEMI ŚWIĘTEJ Parafia  w Hull organizuje Pielgrzymkę do Ziemi 
Świętej -  w dniach: 1-10 listopada 2011. Program pielgrzymki  obejmuje najważniejsze miejsca z życia 
Chrystusa i Matki Bożej. Całkowity koszt wyjazdu 750 funtów. Zgłoszenia do końca lipca do ks. 
Stanisława tel. 07889766784. 
 



*  SCHOLA PIERWSZEGO DNIA TYGODNIA serdecznie zaprasza wszystkich 
śpiewających oraz grających na wieczorną Msze Świętą o godzinie 19.00 Jeżeli wyrywa Ci się serce 
do śpiewu bądź brakuje Ci śpiewającej wspólnoty z Polski to jesteśmy tutaj właśnie dla Ciebie. 
Każdego potrzebujemy i serdecznie zapraszamy na próby w każdą niedziele o godzinie 18.15 w 
kościele. Jeżeli masz jakieś pytania bądź chcesz wiedzieć jakie pieśni przygotowujemy na kolejna 
niedziele dołącz do grupy "Schola Pierwszego Dnia Tygodnia" na Facebook. Z góry ogromne BÓG 
ZAPLAĆ. Marcin Zajaczek 
 

* PIELGRZYMKA  DEKANATU  PÓŁNOCNEGO  DO  HOLYWELL  I  PANTASAPH  - 31-
ego lipca w PRZYSZŁĄ NIEDZIELĘ. Uczestników pielgrzymki do Holywell - Panatsaph informujemy, że 
wyjazd spod naszego Polskiego Ośrodka nastąpi o godz. 7:30 rano. Bardzo prosimy o punktualne 
przybycie. Prosimy pamiętać o zabraniu prowiantu i napojów oraz parasola. Osoby, które nie uiściły 
opłaty za wyjazd prosimy o niezwłoczne  dokonanie opłaty. Do zobaczenia w niedzielę o 7:30 rano! 
   
 

K   O   M   U   N   I   K   A   T   Y 
 

* DAY  CENTRE  - zaprasza każdej środy Seniorów naszej parafii na obiady i wspólne 
spotkanie. 
 

*   WYCIECZKA DO SCARBOROUGH - POLSKIEGO DAY CENTRE W LEEDS - Polskie 
Day Centre organizuje jednodniową wycieczkę do Scarborough. Wycieczka odbędzie się w 
poniedziałek 22 sierpnia. Scarborough to najatrakcyjniejszy i największy kurort nadmorski na 
wschodnim wybrzeżu Anglii. Przyciąga on turystów tak urokiem piaszczystych plaż North i South Bay, 
możliwością zwiedzenia ruin średniowiecznego zamku, czarem wąskich uliczek, pełnych kawiarenek i 
sklepików, możliwością  przejażdżki kolejką  górską, bogatym życiem artystycznym i atrakcjami 
typowymi dla miejscowości nadmorskich. Zapraszamy więc tak członków Day Centre jak i chętnych 
Parafian spoza Day Centre na ten jednodniowy wypad nad morze. Cena dla członków Day Centre 
Ł3.00, dla dzieci i młodzieży uczącej się (do lat 18) oraz emerytów spoza PDC Ł6.00, dla pozostałych 
Państwa Ł9.00. Zapisać się można u  Kasi Stachurskiej - Skarbniczki Day Centre lub u pan w naszym 
Polskim Sklepiku. 
 

*  ZAPRASZAMY DO CHÓRU DZIECIĘCEGO - Z przyjemnością informujemy szanownych 
Parafian, że od września przy naszej Polskiej Szkole Sobotniej, będzie  działał chór dziecięcy. Z 
ciekawą inicjatywą poprowadzenia tej formy zajęć muzycznych dla dzieci i młodzieży wystąpili państwo 
Renata i Wojciech Karolewscy, którzy od 1994 do 2004r. prowadzili w Polsce, w Ostrowie 
Wielkopolskim, chór dziecięcy „Do-Re-Mi”, w którym śpiewało ponad 70 dzieci w wieku od 4 do 14 lat. 
”Do- Re –Mi” był zdobywcą wielu nagród i wyróżnień. Folder informujący o działalności chóru 
umieszczony jest w gablotce w holu naszego Ośrodka. Przypomnijmy, że piosenki chóru „Do-Re-Me”, 
stanowiły, obok występu pań Agaty i Aleksandry i pana Ryszarda,  oprawę muzyczną naszego pikniku 
parafialnego. O terminie przesłuchań i naboru do chóru poinformujemy we wrześniu. 
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