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Witraż to sztuka polegająca na ozdobnym wypełnieniu okna, wykonanym z kawałków kolorowego szkła wprawianych w 

ołowiane ramki. Ramki stanowią kontur rysunku, kreskowanie na szkle lub malowanie na nim przeźroczystymi farbami podkreśla 

charakterystyczne elementy. Do powstania techniki witrażu najprawdopodobniej przyczyniły się bizantyjskie mozaiki. W Europie 

pierwsze witraże pojawiły się w średniowieczu, we Franacji, a także w Niemczech, skąd pochodzi najstarszy udokumentowany fragment 

witrażu – tzw. okrąg z Wissenburga datowany na IX w. Samo użycie barwnych szkieł w oknach miało miejsce już w VI w. Rozkwit 

witrażownictwa nastąpił w okresie gotyku. Renesans witrażownictwa nastąpił na przełomie wieków XIX i XX w sztuce secesji. 

 Do Polski technika ta trafiła dopiero w XIV w. Najważniejszym ośrodkiem na początku był Kraków. Za najbardziej znanych 

polskich twórców witraży uznawani są Józef Mehoffer i Stanisław Wyspiański. Pierwszy z nich dzięki wygraniu konkursu na projekt 

witraży do szwajcarskiej katedry we Fryburgu i ich realizację w latach 1896-1936, czym w pokonanym polu zostawił całą ówczesną 
europejską czołówkę znanych twórców. Pojedynczym artystą, który położył największe zasługi dla rozwoju współczesnego 

witrażownictwa, był żyjący w USA na przełomie XIX i XX w. Louis Comfort Tiffany.  

Do grona wybitnych współczesnych polskich  witrażystów należy Wiktor Ostrzołek. Urodził się on w 1934 roku w Radlinie. 

Liceum Sztuk Plastycznych i Akademię Sztuk Plastycznych ukończył w Krakowie. Od 50 lat mieszka i tworzy w Katowicach. Jego 

twórczość witrażowa funkcjonuje przede wszystkim w obszarze sztuki sakralnej. Wpisuje się ona w malarstwo monumentalne 

realizacjami w kościołach w kraju i za granicą. Dzieła jego zobaczyć można w 37 kościołach w obrębie dawnej diecezji katowickiej oraz 

54 obiektach w całej Polsce, między innymi w pięciu katedrach, dwóch sanktuariach i jednej bazylice, np. kościołach Mariackich w 

Gdańsku i Słupsku, katedrze w  Kołobrzegu i Gorzowie Wielkopolskim oraz w bazylice w Kalwarii Zebrzydowskiej.  

Do osiągnięć, które W. Ostrzołek szczególnie chętnie wspomina, należy witraż w kaplicy katowickiej Kurii Metropolitalnej: 

„Tam był już witraż Stanisława Wyspiańskiego. Musiałem tak zrobić, żeby z jednej strony zachować swoją tożsamość twórczą, ale 

jednocześnie zharmonizować moją pracę z witrażem Wyspiańskiego... Każdy witraż jest inny i zawsze staję przed dylematem, bo mogę 
albo iść spolegliwie za myślą zawartą w architekturze, albo z wielkim szacunkiem dla wnętrza podejść do niego na zasadzie kontrastu... 

Zawsze jednak konieczne jest „myślenie światłem”. 

Witraże Wiktora Ostrzołka oglądać można także w Niemczech, Austrii, Holandii i Francji. W sumie przez 50 lat swojej działalności 

artystycznej wykonał on 157 realizacji witrażowych. Poza witrażami artysta zajmuje się także akwarelą, grafiką użytkową, tworzy 

płaskorzeźby, rzeźby i portale (m.in. w katedrze w Kołobrzegu). Jest autorem ponad 50 publikacji z zakresu grafiki książki i druków 

bibliofilskich. Zajmuje się też grafiką artystyczną, projektowaniem znaków heraldycznych (między innymi herbów biskupich) oraz 

insygniów, pieczęci i wielu innych. W swoim dorobku ma również mozaiki (między innymi w kościele ojców oblatów w Katowicach i 

kościele św. Antoniego w Ostrowie Wielkopolskim) i sgraffita, czyli „obrazy” wycinane w świeżym tynku (między innymi w Gdańsku, 

Koszalinie, Dębicy i Katowicach). Jest laureatem nagrody prezydenta Katowic w dziedzinie kultury w 2006 roku. 

 Wiktor Ostrzołek gościem w Leeds  

Jak przyznaje artysta w sztuce tworzenia witraży bardzo ważne jest światło. Bez niego witraże są martwe. „Wszystko, co nas w nich zachwyca, 

może się objawić tylko w jasności”, jak twierdzi. Dlatego ogromne 

znaczenie mają szczegóły. Artysta musi najpierw zobaczyć wnętrze w 

różnych porach dnia, „pooddychać” jego światłem i architekturą. Dopiero 

wtedy jest gotów. Może rozpocząć przemienianie światła... Ale 

najważniejsza jest wyobraźnia — opowiada Wiktor Ostrzołek. — Czasami 

znajomi pytają mnie: „Po co ty tam jedziesz?”. Ale ja muszę to wnętrze 

zobaczyć, obejrzeć światło, sprawdzić, jakimi drogami chodzą ludzie...”. 

W pracowni na piętrze domu w Katowicach dwie ściany pozostają puste. 

Kiedy powstanie już wizja witraża i projekt w dużym pomniejszeniu 

(1:20), kolejnym etapem pracy artysty jest stworzenie na kartonie projektu 

w skali 1:1.„Dopiero wtedy zajmuję się szczegółami — wyjaśnia W. 

Ostrzołek. — Muszę wziąć pod uwagę wymogi architektoniczne, 

konstrukcyjne i już na projekcie zaznaczyć elementy nośne. Później 

rozwieszam karton na ścianach. W tej pracowni powstał witraż do bazyliki 

Mariackiej w Gdańsku, który ma 22 metry wysokości...” 

Sam o sobie mówi: „Jestem entuzjastą Bożej Opatrzności. Uważam 

jednak, że talent i szczęście nie wystarczą. Trzeba umieć wstać wcześnie i 

zabrać się do pracy. Jeśli jest się jeszcze otwartym na różne przeżycia, 

odbiera się całym sobą doznania, można wiele osiągnąć. Szczęściu należy pomagać… Dziś marzę o tym, by nadal tworzyć, poświęcać się mojej pasji, 

realizować kolejne Witraże. Poszukiwanie wciąż daje mi radość, ciągle najbardziej fascynuje mnie to, co dopiero zrobię, po swojemu...” 
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PORZĄDEK   MSZY   ŚWIĘTYCH   I   NABOŻEŃSTW 

 
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 śp. babcię + Genowefę Dobrzyńską zmarłą w Polsce 13.03.br. – dar intencji 

                             żałobnej na uczestnictwo w pogrzebie od wnuczki Moniki Sztukieckiej 

19:00 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o zdrowie dla kolegi Roberta 
PONIEDZIAŁEK, 28 MARCA 2011; Dzień powszedni; 

10:00 – Za śp. żonę i mamę + Janinę Winnik – dar intencji od męża Antoniego z rodziną 
WTOREK, 29 MARCA 2011; Dzień powszedni;  

10:00 – Za śp. męża + Konstantego w rocznicę śmierci – dar intencji od żony Elżbiety 

R E K O L E K C J E   W I E L K O P O S T N E 
ŚRODA, 30 MARCA 2011; Dzień powszedni; 

10:30 – GORZKIE  ŻALE (okazja do spowiedź św.) 
11:00 – Za śp. męża Czesława Madejczyk – z intencji od żony i dzieci 

18:30 – GORZKIE  ŻALE (okazja do spowiedź św.) 
19.00 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże, zdrowie i potrzebne łaski  

             dla znajomej i Jej rodziny 
CZWARTEK, 31 MARCA 2011; Dzień powszedni – I czwartek miesiąca; 

10.00 – ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU (okazja do spowiedź św.) 
10:30 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla  
             Edwarda Grochocińskiego z okazji urodzin 

 18.30 – ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU (okazja do spowiedź św.) 
19.00 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o zdrowie dla pani Janiny Jagielskiej – dar intencji  

                            od pana Antoniego Winnik z rodziną 
PIĄTEK, 1 KWIETNIA 2011; Dzień powszedni – I piątek miesiąca; 

10.00 – NABOŻEŃSTWO DROGI KRZYŻOWEJ 

10.30 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski z okazji  

             49 rocznicy ślubu małżonków Bolesława i Barbary Zagajewskich i dla córki Krystyny  

             z okazji urodzin 

19.00 – NABOŻEŃSTWO DROGI KRZYŻOWEJ 

19.30 – Za śp. + ojca Tadeusza Słysz i mamę + Mieczysławę i męża + Michała – dar intencji  

             od córki z rodziną 
SOBOTA, 2 KWIETNIA 2011; Dzień powszedni; 

11.00 – SPOWIEDŹ  ŚWIĘTA  DLA  DZIECI I  MŁODZIEŻY  POLSKIEJ  SZKOŁY   
12.00 – Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za dar nadchodzącej beatyfikacji Sługi 

                            Bożego Jana Pawła II w 6. rocz. śmierci – dar int. Polskiej Szkoły Sobotniej w Leeds 

 15.00 – NABOŻEŃSTWO  POKUTNE 
 15.30 – 18.30  -  OKAZJA  DO  SPOWIEDZI  ŚWIĘTEJ 
 

         IV TYDZIEŃ WIELKIEGO POSTU - ZAKOŃCZENIE  REKOLEKCJI 
 18:30 – Za śp. męża + Ryszarda Sawickiego z okazji imienin i Jego rodziców + Stefana  

                             i + Leontynę – intencja od żony z rodziną 
NIEDZIELA, 3 KWIETNIA 2011; 4 WIELKIEGO POSTU – LAETARE – DZIEŃ MATKI W ANGLII; 

  9:30 – Do Bożego Miłosierdzia za wstawiennictwem MB Różańcowej z prośbą  
                            o Błogosławieństwo Boże i zdrowie dla członków Koła Różańcowego i ich rodzin oraz 

            za zmarłych członków Koła Żywego Różańca – intencja własna Koła Żywego Różańca  

10.30 – NABOŻEŃSTWO GORZKICH ŻALI     
11.00 – Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za dar nadchodzącej beatyfikacji Sługi 

             Bożego Jana Pawła II w 6. rocz. śmierci – dar int. Koła żywego Różańca 

11.00 – Za śp. mamę + Halinę Kisicką w 4. rocznicę śmierci – dar int. od córek 

11:00 – BŁ. ROCZNEGO DZIECKA – Michała SIENNICKIEGO 
HARROGATE 15.30 – 16:30 – OKAZJA DO SPOWIEDZI ŚWIĘTEJ  
HARROGATE 16.30 – Za śp. męża Piotra Szczurek w 1. rocz. śmierci i zmarłych z rodziny – int. od rodziny 

19.00 – Za śp. męża + Stanisława Kurzynoga w 1. rocznicę śmierci – dar intencji od żony 

             Danieli i córki Anity 

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

* REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE  rozpoczniemy od środy 30 marca i zakończymy w niedziele 21 marca. 

Prowadzić je będzie Ks. dr Włodzimierz Wieczorek, adiunkt na Katedrze życia społecznego rodziny na wydziale 



Teologicznym KUL. Spowiedź wielkanocna z udziałem spowiedników z sąsiednich polskich parafii będzie w sobotę 2 
kwietnia od godz. 15:30 do 18:30. 

* I TACA NA KUL W PRZYSZŁĄ NIEDZIELĘ polecamy ją ofiarności Parafian, zaś u drzwi kościoła na II tacę 
wyrazimy wdzięczność Ojcu Rekolekcjoniście za wygłoszone Rekolekcje Wielkopostne. 

* PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA – przypada w tym tygodniu. 

* 6 ROCZNICA ŚMIERCI JANA PAWŁA II - Właśnie w pierwszą sobotę miesiąca, 2 kwietnia, przypada 6. 

rocznica śmierci Ojca Świętego Jana Pawła II. Warto pamiętać, że już nie modlimy się o zbawienie jego duszy, ale 

ponieważ jest Sługą Bożym przez jego wstawiennictwo możemy prosić Boga o potrzebne dla nas łaski. 

* 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! 

* 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  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 

Niedziela  24.04.11  g. 9.30  – A. Sztyrbicka & B. Malach *  g. 11.00 –  St. Skotna & A. Rożkowiec 

* SPOTKANIE RODZICÓW DZIECI I KOMUNIJNYCH – odbędzie się w najbliższą sobotę 2 kwietnia o godz. 

9:30 w kościele, dla obu grup razem 

* JAŁOMUŻNA POSTNA – ZBIÓRKA ZESPOŁU CHARYTATYWNEGO na paczki świąt wielkanocnych dla 

naszych Chorych Parafian odbędzie się dzisiejszej niedzieli 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 20.03.br. złożyli na potrzeby parafii dary: w Kopertkach £ 158-52p.; 
ofiary Gift AID – £ 627-50p.; na tacę – £ 355-88p.; Biuletyn – £ 30-20p.; 

* OFIARODAWCOM NA KWIATY DO BOŻEGO GROBU – p. K. Wańczycka – £ 10-00p.; NN – £ 20-00p.; 

* OFIARODAWCOM NA WITRAŻ - lista zostanie podana w następnym numerze biuletynu. 

 

* SPOTKANIE Z PROF. WIKTOREM OSTRZOŁKIEM na temat „SZTUKI WITRAŻOWEJ” – odbędzie się na 

dużej Sali Parafialnej w niedzielę 10 kwietnia zaraz po Sumie. Ten znany artysta przybywa do naszej parafii na rekonesans 

naszego obiektu sakralnego, aby przygotować także projekt wystroju prezbiterium (nowa chrzcielnica i ambona). 

Zapraszamy zainteresowanych sztuką sakralną.  
 

Rekolekcje o nadziei chrześcijańskiej  

Z PROCHU POWSTAŁEŚ BY STAĆ SIĘ ŻYCIODAJNĄ GLEBĄ 

Leeds 30 marca – 3 kwietnia 2011 r. 
 

Dzień Godz Liturgia Ewangelia Temat konferencji 

11 :00 Msza św. 
Jak rozpoznać Chrystusa przychodzącego w 

codzienności Środa 

19 :00 Msza św. 

Mt 5,17-19 

Kto wypełnia przykazania, ten 

będzie wielki w królestwie 

niebieskim 
Jak odczytać i  zachować prawo moralne? 

10 :30 Msza św. 
W stronę Ziemi Obiecanej – wolność w 

Chrystusie 
Czwartek 

19 :00 Msza św. 

Łk 11,14-23 

Jezus uwalnia człowieka od 

złego i leczy słabości 
Powołani do wolności – powołani do 

miłosierdzia 

10 :30 Msza św. Rodzina jako szkoła miłości Boga i człowieka 

19 :30 Msza św. Miłość Boga jako wyznacznik miłości rodzinnej Piątek 

19 :00 Droga krzyżowa 

Mk 12,28b-34 Pierwsze ze 

wszystkich przykazań: miłować 
Boga i bliźniego Rozważania Drogi krzyżowej 

 Msza św. 
Człowiek na podobieństwo Ojca, Syna i Ducha 

Świętego Sobota 

 Msza św. 

Łk 18,9-14 Przypowieść o 

faryzeuszu i celniku 
Kościół jako wspólnota przyjaźni 

9 :30 Msza św. Etapy duchowego uzdrowienia w Chrystusie 
Niedziela 11 :00 

19 :00 
Msza św. 

J 9,1-41 Uzdrowienie 

niewidomego od urodzenia 

 
Jak odnaleźć w Chrystusie nowe życie? 

  

 „Tylko wielka nadzieja – pewność, że na przekór wszelkim niepowodzeniom moje życie osobiste oraz cała historia są pod 

opieką niezniszczalnej mocy Miłości, i dzięki niej i dla niej mają sens i wartość – tylko taka nadzieja może w tym 

przypadku dodać jeszcze odwagi, by działać i iść naprzód” 
 (Benedykt XVI: Encyklika Spe salvi nr 35) 

 

* 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. 
9. z pogrzebu ś. A. Truszkowskiej – £ 260-00p 

 
STRONA INTERNETOWA PARAFII – www.parafialeeds.co.uk 


