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Powoływałeś zwykłych ludzi… rybaków, 
prostych w tym skomplikowanym świecie...  
Wystarczyło że powiedziałeś : Choć za mną  
i szli zostawiając swą przeszłość...powierzając Ci swą przyszłość... 
 
Piotr...rybak zagubiony i chwiejny... 
ale Ty wiedziałeś kim będzie bo znałeś jego serce… do końca... 
Został opoką kościoła...choć trzy razy się zaparł Ciebie... 
ale jego płacz i żal za swój czyn bardzo Cię wzruszyły... 
Nie potępiłeś tylko jeszcze raz zaufałeś... 
 
Paweł...wykształcony żołnierz i Twój prześladowca... 
który miał krew Twoim wyznawców na rękach... 
Został drugim filarem Twojego kościoła… mimo swych win... 
Odpokutował potem wszystko z nawiązką… bo dałeś mu 
kolejną szansę...nie przekreśliłeś go jako człowieka... 
 
Piotr i Paweł… dwa filary naszej wiary… na zawsze... 
  

Prosty rybak i intelektualista. Prowincjusz i obywatel ówczesnego świata. Konserwatysta i progresista. Tradycjonalista i zwolennik 
kościelnego liberalizmu. Święci Piotr i Paweł. Z okazji przypadającej 29 czerwca ich wspólnej uroczystości najczęściej podkreśla się to, 
co ich różni. Skoro są tak różni i tak różne były ich drogi do Chrystusa, to dlaczego Kościół czci ich jednego dnia? Bo są fundamentem 
jedności. 
 Dzisiaj już wiemy, że nie zginęli jednego dnia. A jednak Kościół od swych początków łączy ze sobą dwóch wielkich 
Apostołów. Legenda, utrwalona przez Henryka Sienkiewicza w ”Quo vadis”, mówiąca o tym, że jednego dnia oddali życie za wiarę 
Chrystusa, jest tylko dodatkowym potwierdzeniem tego, o czym mówią najstarsze napisy w katakumbach czy starodawne rzymskie 
mozaiki. Najstarsze świadectwa mówiące o wspólnym święcie apostołów Piotra i Pawła pochodzą z III stulecia. Obchodzono je więc 
wcześniej, niż zaczęto świętować Boże Narodzenie. Nie powiodły się też podejmowane pod koniec pierwszego tysiąclecia próby 
rozłożenia obchodów na dwa dni - jeden dla św. Piotra, drugi dla św. Pawła. Istotą tego dnia, jak mówi św. Augustyn, ”dla nas 
uświęconego męką świętych apostołów Piotra i Pawła”, jest właśnie wspólny obchód uroczystości, a więc święta o najwyższej randze. 
  Co łączy apostołów Piotra i Pawła? Przede wszystkim to, że chociaż obdarzeni różnymi cechami, darami i talentami, chociaż 
różne były ich drogi do Jezusa, budowali jeden Kościół Chrystusa. Słynny spór między nimi, w którym z ust św. Pawła padły pod 
adresem św. Piotra ostre słowa napomnienia, jest dowodem wielkiego zatroskania o jedność wierzących. Teolodzy podkreślają, że św. 
Paweł kształtował swą myśl teologiczną wokół słów św. Piotra: ”Wierzymy przecież, że będziemy zbawieni przez łaskę Pana Jezusa tak 
samo jak oni” (Dz 15,11). 
 ”Patrz na wysoką mądrość Bożą... Piotr - początek wiary prawowiernej, wielki tłumacz tajemnic kościelnych, chrześcijanom 

radca potrzebny, skarb niebieski, uczony apostolstwa od Pana. Paweł, wielki kaznodzieja prawdy, sława wszystkiego świata, 

człowiekiem jest w niebie, a aniołem na ziemi” - wskazywał przed wiekami ks. Piotr Skarga. 

 „Dwóch wielkich Apostołów łączą również miasta - Jerozolima i Rzym. Są dwoma biegunami ich życia. Ich misja dawania 

świadectwa miała swe źródło w Jerozolimie, a dopełniła się w Rzymie. To zastanawiające, że Bóg uchronił ich obu od tak licznych 

niebezpieczeństw, które czyhały na pierwszych chrześcijan, by krew za wiarę, która ich łączyła, przelali w centrum ówczesnego świata. 

”»Skała« i »Wybrane narzędzie« spotkali się w końcu tu, w Rzymie. Tutaj wypełnili 

swą posługę apostolską, przypieczętowując ją przelaną krwią. Tajemnicza droga wiary 

i miłości, która prowadziła Piotra i Pawła z ich rodzinnej ziemi do Jerozolimy, 

następnie do innych zakątków świata i wreszcie do Rzymu, stanowi w pewnym sensie 

przykład szlaku, który musi przebyć każdy chrześcijanin, by złożyć świadectwo 

Chrystusowi w świecie” - stwierdził przed laty Jan Paweł II. 

     Św. Piotr - nie ma takiej nędzy, której Bóg nie  
                       byłby w stanie przekuć w hartowaną stal.  
     Św. Paweł - jeśli kochasz Boga ponad wszystko, to nie ma    
                         takiego błędu, z którego Bóg nie byłby w stanie  

                                                                                                        wyprowadzić na właściwą drogę. 
 

Nr 26 (2161)         †                   O K R E S   Z W Y K Ł Y                  †       26.06.2011 



PORZĄDEK   MSZY   ŚWIĘTYCH   I   NABOŻEŃSTW 

NIEDZIELA, 26 CZERWCA 2011; UROCZYSTOŚĆ NAŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA; 

   9:30 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski w  

  Pracy duszpasterskiej dla Ks. Prob. Jana Zaręby z okazji urodzin i imienin –  

  dar intencji od Koła Żywego Różańca  

 11.00 – Za śp. zmarłych Dowódców Armii Polskie na Zachodzie i Armii Krajowej – int. SPK 
Selby       16:30 – Za Parafian 

 19.00 – Za śp. ojca + Jana Wabiarza w 24 rocznicę śmierci – intencja od Marii i Pawła 

PONIEDZIAŁEK, 27 CZERWCA 2011; Dzień powszedni; 
 10.00 – Za śp. męża + Konstantego, rodziców z obu stron + Jana i + Walentynę,  
                                           oraz + Józefa i + Annę oraz rodzeństwo z obojga stron - intencja od p. Elżbiety Druś 
WTOREK, 28 CZERWCA 2011; Wspomnienie św. Ireneusza, bpa i męcz.; 
 10.00 – Za śp. męża + Ireneusza Kurcz z okazji imienin -  dar intencji od żony i córki 
 

ŚRODA, 29 CZERWCA 2011; UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA; 
 11:00 – Za śp. Rodziców + Władysławę i + Wacława Sielickich - int. od pp. Kucewiczów 

 11:00 – CHRZEST – Piotra Wojciecha WACHOWICZ 

 19:00 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże i zdrowie dla  

                                  Antoniego i Danusi Fedorowicz - dar intencji od p. Antoniego Winnik z dziećmi  
  

CZWARTEK, 30 CZERWCA 2011; Dzień powszedni – 1. miesiąca modlitw o nowe powołania; 
 10.00 –  Za śp. + Władysławę i + Józefa Sobuńko, + Romana i + Karolę Dąbrowskich 

                                  oraz siostrę + Genię 
PIĄTEK, 1 LIPCA 2011; UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA;  
 10.00 – Za śp. syna + Marka Dmoch w 1. rocznicę śmierci i męża + Stanisława Dmoch 

                                  w 25. rocznicę śmierci - intencja od mamy i żony p. Emilii Dmoch  

 10:30 – NABOŻEŃSTWO DO NSPJ 
 19.00 – Do NSPJ z podziękowaniem za otrzymane dotychczasowe łaski, z prośbą o zdrowie dla 

                                           rodziców Bronisławy i Adama - dar intencji od córki Elżbiety z rodziną 
 19:30 – NABOŻEŃSTWO DO NSPJ 

SOBOTA, 2 LIPCA 2011; Wspomnienie Niepokalanego Serca NMP; 
   8.30 – Za śp. ciocię + Marię Barszczowską zm. w Polsce 28.04..br. w Polsce - int. pp. Tosta 

 14:00 – CHRZEST – Marcel Krzysztof TARGOSZ 
 15:00 – ŚLUB RZYMSKI - Łukasz Andrzej NAWROCKI - Izabela Anna BARAŃSKA 
          XIV TYDZIEŃ ZWYKŁY 
 18.30 – Za śp. babcię + Janinę Sobkowiak w 1. rocznicę  śmierci, oraz  

                                           Do Bożej Opatrzności z prośbą o zdrowie dla męża Artura  

NIEDZIELA, 3 LIPCA 2011; 14 ZWYKŁA; 
   9:30 – Za śp. rodziców + Martę i + Artura Grzesik - dar intencji od pp. Filarowskich 

 11.00 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Blogoslawieństwo i zdrowie dla członków Koła Żywego 

                                           Różańca i Ich rodzin oraz za zmarłych członków Żywego Różańca - int. własna K.Ż.R. 
Harrogate  16:30 – Za śp. ojca + Stanisława Sajnog w 11. rocz. Śm. - od córki Renaty z rodziną 
 19.00 – Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą  
                                  o Błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski w życiu rodzinnym i zdrowie dla  

                                  Jubilatów w 25 rocz. ślubu - pp. Małgorzaty i Dariusza Klekot i Ich 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 

* UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA - ŚWIĘTO OBOWIĄZKOWE - 
W kalendarzu liturgicznym pod datą 29 czerwca czcimy ich razem, bo są dwoma wielkimi filarami, na których wsparty jest 
Kościół rzymski. Tradycja głosi, że ponieśli śmierć męczeńską tego samego dnia. Ich wstawiennictwu będziemy polecać 
Bożej opiece wszystkich wierzących, zwłaszcza pasterzy Chrystusowej Owczarni. Swoimi modlitwami obejmijmy również 
obecnego Papieża Benedykta XVI – Piotra naszych czasów. Kolekta tego dnia tzw. Świętopietrze - jest przeznaczona na 
potrzeby Stolicy Apostolskiej. 
*  UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA - W piątek, 1 lipca, który jest 
jednocześnie pierwszym piątkiem miesiąca, przypada uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, a jednocześnie 
Światowy Dzień Modlitw o Uświęcenie Kapłanów. Podczas Eucharystii o godz. 10:00 i 19:00, będziemy gorąco prosić, aby 
Pan Jezus uczynił serca nasze według Serca swego… Z racji uroczystości w piątek nie będzie obowiązywał post od potraw 
mięsnych. 



*  ODWIEDZINY CHORYCH PARAFIAN przypadają w tym tygodniu w związku z pierwszym piątkiem 
miesiąca. Nowych chorych Parafian zgłaszamy do środy u Ks. Proboszcza.  
*   WSPOMNIENIE NIEPOKALANEGO SERCA NMP w pierwszą sobotę miesiąca, 2 lipca, całą naszą 
wspólnotę parafialną oddamy w opiekę Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny. 
*  ZMIANA TAJEMNIC ŻYWEGO RÓŻAŃCA jak zawsze w przyszłą pierwszą niedzielę lipca po Sumie. 
*  Papieskie intencje Apostolstwa Modlitwy na lipiec 2011 
Intencja ogólna 
  Aby chrześcijanie przyczyniali się do łagodzenia cierpień fizycznych i duchowych chorych na AIDS, 
zwłaszcza w krajach najuboższych. 
Intencja misyjna 
  Za zakonnice pracujące na terenach misyjnych, aby były świadkami ewangelicznej radości i żywym 
znakiem miłości Chrystusa. 
 

 
 
* PIELGRZYMKA DO HOLYWELL PANTASAPH - W ostatnią niedzielę lipca, tj. 31-ego  
Parafia w Leeds organizuje doroczną jednodniową pielgrzymkę do Holywell Pantasaph. Osoby chętne do wzięcia udziału 
prosimy o zgłaszanie się do pani Magdy Ions (07973365266), lub innego dyżurującego po Mszach Świętych w kaplicy 
Kościelnej członka Komitetu Parafialnego, o podanie nazwiska i uiszczenie opłaty za przejazd w wysokości £10.00. 
Zgłoszenia i opłaty przyjmowane są też przez panie w naszym Sklepiku Parafialnym. Bardzo serdecznie zachęcamy i 
zapraszamy do wzięcia udziału w pielgrzymce.  
 Holywell to walijskie miasteczko, znane głównie dzięki źródłu Św. Wilfridy. Jest ono zwane Lourdes 
Walii, albowiem nieprzerwanie, od 660r. n.e. przybywają do niego pielgrzymi, by skorzystać z uzdrawiającej mocy wód 
źródła. Holywell zaliczane jest do Siedmiu Cudów Walii. 
Pantasaph to mała wioska na południe od Holywell, warta zobaczenia głównie ze względu na piękny zespół budynków  
zakonu franciszkańskiego.  Na terenie przynależnym do zakonu, na wzgórzach tuż poza nim, znajdują się rozstawione w 
lesie, stacje drogi krzyżowej.  
 Święta Winefrida jest postacią jak najbardziej historyczną. Była ona córką kambryjskiego magnata - Thevita 
i siostrzenicą św. Beuno. Urodziła się w Holywell ok. roku 600 n.e. Podanie głosi, że była dziewczyną nie tylko piękną ale i 
mądrą. Pod wpływem nauk wuja, w piętnastej wiośnie życia, z błogosławieństwem rodziców,  postanowiła swe życie 
poświęcić Bogu. Decyzja ta była rozczarowaniem dla wielu młodzieńców, chcących starać się o jej rękę, a zwłaszcza dla 
księcia Caradoca. Ten, pewnego dnia pod nieobecność rodziców Winifirdy, pojawił się  niespodziewanie w ich domu, 
próbując dość nachalnie nakłonić dziewczynę do zmiany zdania i przyjęcia jego oświadczyn. Gdy Winifirda w popłochu 
zaczęła uciekać, by schronić się w kościele, gdzie na Mszy przebywali jej rodzice, młodzieniec, dogoniwszy ją, wyciągnął 
miecz i w przypływie szaleństwa, jednym zamachem odciął jej głowę. Ta potoczyła się po zboczu i tam gdzie wpadła w 
zagłębienie, wytrysnęło źródło. Na miejsce mordu, zwabieni krzykiem dziewczyny, przybyli rodzice i św. Beuno. Połączył 
on głowę dziewczyny z ciałem i zaczął modlić się o cudowne ożywienie dziewczyny. Prośba jego została wysłuchana. Św. 
Winifreda przywrócona życiu, oddała się służbie Bogu i z czasem został przeoryszą zakonu założonego w dobrach ojca. 
Zbudowała ona także kapliczkę nad cudownym źródełkiem. W XV w. matka króla Henryka VII wzniosła dookoła niego 
dalsze zabudowania. 
Cudowne źródełko jest celem pielgrzymek nieprzerwanie od ponad 1000 lat, a sława jego uzdrowicielskich wód sięga 
daleko poza Walię. Pielgrzymi przybywają do Holywell, by podobnie jak w Lourdes, doświadczyć cudownej mocy 
uzdrawiającej źródła Św. Winifiridy, bądź by poprosić o spełnienie życzenia, które podobno spełni się każdemu, kto 
usiądzie na kamieniu, na którym przed opuszczeniem włości Thevita spoczął św. Beuno. 
 

K   O   M   U   N   I   K   A   T   Y 
* DAY  CENTRE  - zaprasza każdej środy Seniorów naszej parafii na obiady i wspólne spotkanie. 
 
* WYCIECZKA NAD MORZE DO BRIDLINGTON Polskie Day Centre organizuje w poniedziałek 4-go lipca 
całodzienną wycieczkę na morze do Bridlington. Dla członków Day Centre koszt wycieczki wyniesie symbolicznego £1.00. 
Dla osób chętnych spoza Day Centre – £8.00 (dorośli)i £5.00 (emeryci, dzieci i młodzież ucząca się do lat 18). Wyjazd 
autokarem spod Ośrodka o godz.8:40,  powrót około godz.20:00.  Zapraszamy. Wpisu na listę wycieczkowiczów dokonać 
można w czasie Day Centre we środę u Kasi lub Beaty lub u Magdy.  

 
 
 

*  PIKNIK ŚWIĘTOJAŃSKI W NIEDZIELĘ 3 LIPCA – KOMITET PARAFIALNY - 
serdecznie zaprasza wszystkich na doroczny urodzinowo-imieninowy Piknik Parafialny. Obchodzimy go jak co roku 
by uczcić imieniny i urodziny Ks. Proboszcza oraz dlatego że właśnie zaczęło się lato i jakoś radośnie trzeba w nie 
wejść. Jak zwykle zaczniemy W NIEDZIELĘ PO SUMIE na dużej Sali lampką wina i słodkim poczęstunkiem oraz 
odśpiewaniem 100 lat. Potem zapraszamy na grilla, lody, na Bouncy Castle (także dla dorosłych).  
  Będą różne atrakcje, ciekawe stoiska z różnościami, pączki, loteria, słodycze, gry i zabawy dla 
dzieci, dobra muzyka i fajna loteria. Wszystkich którzy chcieliby się przyłączyć, bo mają interesujące pomysły 
zapraszamy!  
 



S E R D E C Z N E     + PODZIĘKOWANIA +   B Ó G    Z A P Ł A Ć 
 
* OFIARODAWCOM - którzy w niedzielę 19.06.br. złożyli na potrzeby parafii dary: w Kopertkach – £ 157-03p; 
ofiary Gift AID – £ 228-64p.; na tacę – £ 271-78p.; Biuletyn – £ 34-31p. 
 

Sprawozdanie ze zjazdu IPAK-U <Instytutu Polskiej Akcji Katolickiej - 4.06.2011 – w Huddersfield  
Obecni byli przedstawiciele z terenu całej Wielkiej Brytanii <kapłani i świeccy > czI 

  
OPINIE  NA TEMAT WSPÓŁPRACY NOWEJ EMIGRACJI  ZE  STARSZĄ EMIGRACJĄ,  
W  CELU  WSPÓLNEGO DOBRA  DLA CAŁEJ POLONII. 
 Opinia starszej emigracji. 
 Głównym zarzutem jest to, że nowoprzybyli tylko przyjeżdżają po to, żeby się dorobić. Nie dbają o to jak utrzymać 
istniejące parafie, przychodzą tylko wtedy, kiedy czegoś potrzebują i jak już to dostaną, to znikają. ( OCZYWIŚCIE TO 
JEST GENERALIZACJA , BO PRZECIEŻ WSZYSCY TACY NIE SĄ , PRZECIWNIE WIĘKSZOŚĆ  NOWEJ 
EMIGRACJI  CHCE SIĘ WŁĄCZYĆ I POMAGAĆ , ALE RÓŻNE SĄ TEGO EFEKTY). 
 Powojenna emigracja boi się , że chcą ich wykorzystać i nie wiele wnoszą w życie wspólnoty, a często szkodzą złą opinią 
np. niektóre rodziny przychodzą tylko wtedy, kiedy chcą  różnego rodzaju zaświadczenia <chrzty, śluby, zaświadczenia do 
szkół katolickich itp.>; jakiś procent rodzin dzieci  pierwszo komunijnych zaraz po I Komunii Św. znika z parafii <jest 
tak również podobnie w angielskich kościołach katolickich >. 
 Jak  zachęcić nowoprzybyłych  do współpracy? - PORADY  DOŚWIADCZONEJ JUŻ GENERACJI 
Trzeba starać się być wyrozumiałym , bo przecież sami też pamiętają jak byli traktowani , kiedy przybyli do Wielkiej 
Brytanii wiele lat temu. Przyjechali bez  znajomości języka , bez zawodu , bez doświadczeń , zagubieni i jednocześnie nie 
chciani na obczyźnie. 
  
Opinia nowej emigracji . 
  
Nowoprzybyli twierdzą, że starsza emigracja boi się , że chcą im odebrać ich parafie lub tylko wykorzystać  dla własnych 
celów. Młodzi chcą się włączyć  i wnieść  coś  dobrego , pożytecznego , nowego. Oni szanują dorobek powojennej 
generacji i zdają sobie sprawę z tego , że wymagało to dużo pracy , wysiłku i  trudu , aby  wybudować i utrzymać  polskie 
parafie  i kościoły  w odpowiednim stanie. 
JAK  NOWA GENERACJA <TA AKTYWNA I POZYTYWNIE NASTAWIONA >MOŻE WŁĄCZYĆ SIĘ W  
ŻYCIE OBECNEJ POLONII I JEDNOCZEŚNIE JAK  MOŻE PRZYCIĄGNĄĆ  NOWE RODZINY , 
JEDNOSTKI <KTÓRE SĄ W WIELKIEJ BRYTANII  A NIE CHCĄ BYĆ CZĘŚCIĄ  POLONII???  
 Po przez DAWANIE  ŚWIADECTWA 
Nowa emigracja  stwierdziła , że dużo osób wyjechało za granicę , bo byli do tego zmuszeni poprzez  różne czynniki : - brak 
pracy , - względy materialne ,- brak środków do życia , - brak środków na utrzymanie rodziny ,- brak jakichkolwiek 
perspektyw na przyszłość. Uważają , że każdy powinien się włączyć  w życie wspólnot parafialnych , bez arogancji , z 
większą pokorą  i szacunkiem  dla obecnych parafian . Wszyscy powinni się szanować i razem współpracować w celu 
osiągnięcia obopólnego dobra  dla przyszłych pokoleń. (c.d.n.) 

  <M&E UCZESTNICZKI ZJAZDU IPAK-U> 
 
LAICYZACJA  KOŚCIOŁA 
  
Ostatnia emigracja - każda emigracja jest nowa - inna - zagubiona -potrzebująca ,zawsze wnosi coś  odmiennego do danej 
rzeczywistości . Ostatnia emigracja (majowa>, wchodząc do Unii Europejskiej również wniosła , wnosi i będzie wnosić  
pozytywne i negatywne aspekty życia  do obecnej Polonii. 
Konflikt pokoleń –BYŁ - JEST- I ZAWSZE BĘDZIE- będzie istniał ,czy to w naszych rodzinach , czy  w kraju , czy też na 
obczyźnie - JEST TO NIEUNIKNIONA  KOLEJ RZECZY 
  
Co zrobić aby dwa różne sobie pokolenia <może nie tylko dwa , bo przecież Polonia istnieje wiele lat > o tych samych 
korzeniach ,połączyły się razem i stanowiły jedność. Jedność w celu budowania  silnych i trwałych środowisk polonijnych 
dla dobra  przyszłych pokoleń. Dzieci , wnucząt i prawnucząt , które czy to osiedlą się na stałe , czy też tymczasowo 
,zawsze będą  potrzebowały  wracać  do swoich korzeni , w celu kontynuacji naszej wiary i tradycji polskich. 
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