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 W nocy z 14 na 15 sierpnia 1568r. umiera św. Stanisław Kostka. Bezpośrednim świadkiem jego życia i śmierci jest o. 

Juliusz Mancinelli SJ. 40 lat później 14 sierpnia 1608r. wieczorem, w Neapolu o. Mancinelli miał objawienie (miał wtedy 72 

lata), w którym widział Maryję, przed którą klęczał św. Stanisław Kostka. Pragnął on pozdrowić Maryję takim tytułem, którym 

nikt jeszcze Jej nie uczcił. Wtedy Maryja powiedziała: "Dlaczego nie nazwiesz mnie Królową Polski? Ja to królestwo bardzo 

umiłowałam i wielkie rzeczy dla niego zamierzam, ponieważ osobliwą miłością do mnie płoną jego synowie". Po zbadaniu 

sprawy przełożeni o. Juliusza pozwolili mu przekazać radosną nowinę ks. Piotrowi Skardze i jezuitom w Polsce, którzy z kolei 

powiadomili króla.  

W 1610r. o. Juljusz Mancinelli (miał 74 lata) wyrusza piechotą do Polski. 8 maja dociera do Krakowa, witany przez króla i 

wszystkie stany. Swoje pierwsze kroki skierował do Katedry Wawelskiej, gdzie ponownie objawiła mu się Matka Boża w 

wielkim majestacie. Powiedziała mu: "Ja jestem Królową Polski. Jestem Matką Tego Narodu, który jest mi bardzo drogi, więc 

wstawiaj się do Mnie za nim i o pomyślność tej ziemi błagaj Mnie nieustannie, a ja będę Ci zawsze, tak jak teraz, miłosierną". 

15 sierpnia 1617r. po uroczystej procesji kończącej uroczystości ku czci Matki Bożej Wniebowziętej w Neapolu, 80-letni o. 

Juliusz Mancinelli miał kolejne widzenie. Ujrzał wyraźnie, jak z gorejącego obłoku wyłoniła się słodka Dziewica z Dzieciątkiem 

na ramionach okrytych płaszczem z purpury. U jej stóp klęczał piękny młodzian w aureoli- św. Stanisław Kostka. Wniebowzięta 

powiedziała mu: Juliuszu! Za cześć jaką masz do mnie, Wniebowziętej, ujrzysz mnie za rok w Chwale Niebios. Tymczasem 

nazywaj Mnie tu na ziemi Królową Polski. Umiłowałam to królestwo i do wielkich rzeczy je przeznaczyłam, ponieważ 
szczególnie Mnie wielbią jego synowie". Wskazując na św. Stanisława Kostkę, dodała: "Jemu zawdzięczasz łaskę, dnia 

dzisiejszego" 

Miesiąc później we wrześniu kurier przywiózł ks. 

Mikołajowi Łęczyckiemu w Wilnie list od o. 

Mancinellego "(...) ja rychło odejdę, ale ufam, że przez 

ręce Wielebności sprawię, iż po moim zgonie w sercach i 

na ustach polskich mych współbraci żyć będzie w chwale 

Królowa Polski Wniebowzięta". Zgodnie z zapowiedzią 
Maryi, w 1618r. o. Mancinelli zmarł. 

W 1628r. na pamiątkę objawień o. Mancinellego 

mieszczanie Krakowa umieścili koronę na wieży bazyliki 

Mariackiej. Na podstawie tych objawień Jezuici z Neapolu i 

Wilna wraz ze św. Andrzejem Bobolą głosili wszem że 

Maryja jest Królową Polski Wniebowziętą. Czyniono starania 

o formalną koronację za protekcją księcia Albrechta 

Stanisława Radziwiła, który w roku 1635 ogłosił drukiem 

książkę pt. "Dyskurs nabożny z kilku słów wzięty o 

wysławianiu Najświętszej Panny Bogurodzicy Mariey" gdzie potwierdza że znał osobiście o. Mancinellego i że to właśnie jemu Maryja 

kazała się nazywać Królową Polski. Stąd przed uznaniem za Królową wszyscy w Polsce Ją tym tytułem nazywali. Obraz Matki Bożej 

Ostrobramskiej stał się pierwszym wcielonym skutkiem objawień, zaś Cystersi w Bledzewie poczęli malować wizerunki Maryi Matki Bożej 

w Koronie i z wizerunkiem orła na piersiach. 

W 1655r. wdzierają się w granice Rzeczpospolitej Szwedzi, trwa wojna z Chmielnickim, z Rosją i wojskami siedmiogrodu 

Rakoczego. W tych okolicznościach Król i biskupi pisali do Papieża: "Zginiemy, jeśli Bóg nie ulituje się nad nami!" Ojciec Święty 

Aleksander VII odpisał: "Nie, Maryja Was uratuje! Jej się poświęćcie. Jej oficjalnie ofiarujcie, przecież sama tego chciała!" 1 

kwietnia 1656r. król Jan Kazimierz stosując się do rady Papieża złożył uroczysty ślub, ogłaszając Maryję Królową Polski. Śluby 

Lwowskie dla króla zredagował św. Andrzej Bobola, który wiele lat poświęcił tej sprawie. 

Nuncjusz apostolski w Warszawie (w czasie odsieczy Wiedeńskiej), Pignatelli, powiedział do hetmana Stanisława 

Jabłonowskiego: "Szczęśliwe narody, które mają taką historię jak Polska, szczęśliwszego od was nie widzę państwa, 

gdyż wam jedynym zechciała być Królową Maryja, a to jest zaszczyt nad zaszczyty i szczęście niewymowne; obyście 

to tylko zrozumieli sami".  

Tylko 3 narody na świecie nazywają Marię swoją Królową: Polacy, Węgrzy i Meksykanie.  (Źródło - Najwyższy Czas) 
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  PORZĄDEK   MSZY   ŚWIĘTYCH   I   NABOŻEŃSTW 
 

XXII TYDZIEŃ ZWYKŁY 
NIEDZIELA, 28 SIERPNIA 2011; 22 NIEDZIELA ZWYKŁA; 

  9:30 – Za śp. +  męża Konstantego, rodziców Jana i Walentynę oraz Józefa i Annę i rodzeństwo  

  z obojga stron – dar intencji Pani E. Druś 
11:00 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże i zdrowie dla Krystyny i   

  Stanisława Lech w 55-tą rocznicę ślubu – dar intencji od synów 

12:00 – CHRZEST  - Maximilian KOROSTELIOV 
   - Fabian SOŁTYSIK 
   - Patrycja GUZIOR 
   - Wiktoria GORCZYCA 
19:00 – Za śp. + Krystynę Stanisławczyk – dar intencji od brata Mariana z rodziną 

PONIEDZIAŁEK, 29 SIERPNIA 2011. Wspomnienie Męczeństwa św. Jana Chrzciciela 
10:00 – Za śp. babcię Wiktorię i dziadka Franciszka – dar intencji od wnuka Waldemara Jagielskiego 

WTOREK, 30 SIERPNIA 2011; Dzień powszedni;  
10:00 – O zdrowie i Błogosławieństwo Boże dla wnuka Sebastiana z okazji urodzin 

10:45 – Pogrzeb śp + Jana Wojciechowskiego 

ŚRODA, 31 SIERPNIA 2011; Dzień powszedni;  
11:00 – O zdrowie i Błogosławieństwo Boże dla dzieci i wnuków- int. od. Pani Józefy Sawickiej 

CZWARTEK, 1 WRZEŚNIA 2011; Pierwszy czwartek miesiąca; 
10:00 –  Za śp. + Kapłanów którzy prowadzili mnie za życia ku Bogu- int. Pana Leonarda 

Bieganowskiego 

11:00 – Pogrzeb śp + Zbigniewa Kmietowicza 

PIĄTEK, 2 WRZEŚNIA 2011; Pierwszy piątek miesiąca; 
10:00 –  Za śp. + męża Konstantego, rodziców Jana i Walentynę, Józefa i Annę oraz rodzeństwa z  

  obojga stron - int. od Pani E. Druś 
10:30 –  Nabożeństwo do NSPJ 
19:00 –  1/ Za śp. + mamę Lucynę Zaborską w 5tą rocznicę śmierci.  

 2/ --------------intencja wolna ----------------- 

SOBOTA, 3 WRZEŚNIA 2011; wspomnienie św. Grzegorza Wielkiego; 
  9:30 - --------------intencja wolna ----------------- 

10:15 – Chrzest Jenifer Samantha Dunova 

 

XXIII TYDZIEŃ ZWYKŁY 
18:30 – Za śp. + Stefana Strug - dar int. od żony 

NIEDZIELA, 4 WRZEŚNIA 2011; 23 NIEDZIELA ZWYKŁA; 
  9:30 – 1/ Za śp. + siostrę Annę, braci Jana i Stanisława Trzcińskich - dar int. rodzina pp. Sztyrbickich 

 2/ Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże i zdrowie dla synów i córki -  

  dar int. od Pana Leonarda Biganowskiego  

11:00 – 1/ Za śp. zmarłych członków Koła Żywego Różańca, oraz z prośbą o zdrowie i    

  Błogosławieństwo Boże dla członków Koła Żywego Różańca – intencja własna KŻR 

 2/ Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże i zdrowie dla dzieci,   

  synowych i wnuków - dar int. od ojca Zbigniewa 

Harrogate 16:30  1/ Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże i zdrowie dla córki    

  Teresy z okazji urodzin i dla jej rodziny.  

  2/ Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże i zdrowie dla dzieci,   

  i wnuka - dar int. od ojca Ryszarda i Danuty Biedka 

19:00 – 1/ Za śp. + żonę Każimierę Rabuszko na pamiątkę rocznicy ślubu - dar intencji od męża i dzieci. 

 2/ Dziękczynna za szczęśliwe narodzenie Amelii Cichockiej i błogosławieństwo na nowej  

 drodze rodzicielskiej dla całej rodzinny. 
PONIEDZIAŁEK, 5 WRZEŚNIA 2011. Dzień powszedni; 

10:00 – 1/ Za śp. + szwagra Jana Żurakowskiego - dar int. od pp Filarowskich 

 2/ --------------intencja wolna ----------------- 

WTOREK, 6 WRZEŚNIA 2011. Dzień powszedni; 
10:00 – Za śp. + Czesławę Krzemińską – dar int. od pp Filarowskich 

 
 



 
ŚRODA, 7 WRZEŚNIA 2011; wspomnienie św. Melchiora Grodzieckiego; 

11:00 – Za śp. + Julianę Jentas i jej siostrę Helenę, rodziców Franciszka i Anielę oraz Anielę i   
  Katarzynę Szywka. 

CZWARTEK, 8 WRZEŚNIA 2011; Święto Narodzenia NMP; 
10:00 – Za śp. + Danutę i Jerzego Karoń - dar intencji od pp. Hobson 

PIĄTEK, 9 WRZEŚNIA 2011. Dzień powszedni; 
10:00 – 1/ Za śp. + babcię Weronikę Kosmala – dar int. od pp Grochocińskich 

  2/ Za śp. + Maria Tkaczyk w 37 rocznicę śmierci – dar int. od córki 

19:00  --------------intencja wolna ----------------- 

SOBOTA, 10 WRZEŚNIA 2011; Dzień powszedni; 
  9:30 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże i zdrowie dla dzieci i Nauczycieli  

  Polskiej Szkoły Sobotniej w pierwszy dzień zajęć 

XXIV TYDZIEŃ ZWYKŁY 
18:30 – Za śp. + dziadków Mariannę i Wincentego Lipińskich, Zygmunta Krakowskiego oraz Zofie  

  Nowacką – dar intencji od wnuków z synem 

NIEDZIELA, 11 WRZEŚNIA 2011; 24 NIEDZIELA ZWYKŁA; 
  9:30 – 1/ Za śp. + tatusia Każimierza i mamę Julię Guścin, brata Zbigniewa i zmarłych z rodziny  

  Siemaszków – dar intencji Pani St. Guścina 

 2/ Do Bożej Opatrzności z prośbą Błogosławieństwo Boże i zdrowie dla Julii i Marcina   

  Głosek w pierwszą rocznicę ślubu 

11:00 – 1/ Za śp. + męża Gustawa Wanczyckiego w 5tą rocznice śmierci – dar intencji od żony z rodzinną 
 2/ Za śp. + Józefa Janickiego w 10tą rocznicę śmierci. 

Potefract 16:00 Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże i zdrowie dla syna Mikołaja   

  Natanek, jego rodziców Marty i Krzysztofa oraz brata Karola. 

19:00 – Za śp. + córkę Adelę Piejko w 30 rocznicę śmierci – dar intencji od mamy, siostry i brata 
 

 

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

W CZASIE URLOPU KS PROBOSZCZA, który potrwa do 11-go września, zastępstwo w parafii pełni Ks. Krzysztof 

Syrek SAC. tel. kom. na czas zastępstwa: 07580407699. 

OKAZJA DO SPOWIEDZI ŚWIĘTEJ codziennie ½ godziny przed każdą Mszą Świętą. 

POGRZEB ŚP JANA WOJCIECHWSKIEGO odbędzie się we wtorek 30 sierpnia 2011 w naszym kościele o godz. 

10:45. Następnie ceremonia pogrzebu na cmentarzu Lawnswood. Rodzinie zmarłego wyrażamy nasze współczucie, a 

zmarłego polecamy modlitwie wiernych. 

POGRZEB ŚP ZBIGNIEWA KMIETOWICZA odbędzie się w czwartek, 1 września 2011r. o godz. 11.00 w kościele 

Matki Boskiej Częstochowskiej i Św. Stanisława Kostki, po czym nastąpi pogrzeb na cmentarzu Killingbeck. Dojazd 

na cmentarz zapewniony. Rodzinna zaprasza na stypę w naszym ośrodku parafialnym. Zamiast kwiatów można 

składać datki na UNICEF East Africa Appeal - (Na umierające dzieci w Afryce z którą rodzina jest bardzo związana). 

Komitety Klubowy i Parafialny składają pogrążonej w bólu rodzinie najszczersze kondolencje i łączą się z nią  w 

smutku po stracie drogiej osoby. Zmarłego polecamy modlitwie parafian. 

ZMARŁA ŚP JÓZEFA DRĄŻEK dnia 23 sierpnia w szpitalu St. James w Leeds Przeżyła 87 lat. Pogrzeb w kościele 5 

września o godz. 11.00 Złożenie do grobu na cmentarzu Lawnswood. Rodzinie zmarłej wyrażamy nasze współczucie, 

a zmarłą polecamy modlitwie wiernych. 

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.  

KANCELARIA PARAFIALNA czynna jest każdego dnia po Mszach Św. rano lub wieczorem. Można umówić się także 

telefonicznie na spotkanie z Księdzem na określony termin.  

 

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

 Niedziela  28.08.11  g. 9.30  – rodzina pp. Epstein    *  g. 11.00 – M. Ions  &  T. Kurdziel  

 Niedziela    4.09.11  g. 9.30  – rodzina pp. Lesiak      *  g. 11.00 – K. Niczyperowicz & H. Stanisławska 

 Niedziela  11.09.11  g. 9.30  – A. Sztyrbicka & B. Malach *  g. 11.00 – St. Skotna & A. Rożkowiec  

 Niedziela  18.08.11  g. 9.30  – J. Epstein  &  J. Lesiak      *  g. 11.00 – rodzina pp. Kula  

 Niedziela  25.08.11  g. 9.30  – R. Biedka  &  A. Pelpliński  *  g. 11.00 – T. Hough & W. Świercz  

 
 
 



 
 
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 PAŹDZIERNIKA O GODZ. 17:00 W NASZYM KOŚCIELE 
 godz. 17:00 – 3. Konferencja – ODPOWIEDZIALNE RODZICIELSTWO cz. II, a po Mszy Św.: 

 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-u lat. 

 

K   O   M   U   N   I   K   A   T   Y 
DAY CENTRE - każdej środy -  serdecznie zapraszamy Parafian do licznego udziału. 

ZARZĄD KOŁA SPK nr. 413 w LEEDS - serdecznie zaprasza na zabawę taneczną, która odbędzie się w sobotę 3-ego 

wrzesnia 2011, w godz. Od 20:00 do północy. Do tańca przygrywać będzie „Michael”. Bilet wstępu £5.00. 

Zapraszamy na dobrą zabawę, pyszny bufet i bogatą loterię!  

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.  

POLSKA SZKOŁA SOBOTNIA - LEEDS - Przypominamy uprzejmie rodzicom dzieci uczęszczających do Polskiej Szkoły 

że pierwsze zajęcia w nowym roku szkolnym odbędą się w sobotę 10 września, o godz. 9.15. Przypominamy, że w 

przypadku uczniów powracających do szkoły, przyjęcie dziecka będzie zależało od wyrównania składek za rok 

ubiegły, w pierwszą sobotę nowego roku szkolnego. Dziękujemy. Zapisy nowych dzieci na formularzu który można 

pobrać na stronie internetowej. Wypełnione formularze proszę zostawiać u Księdza lub u Pani Skarbniczki, Zuzanny 

Sawickiej. 

POLSKA SZKOŁA SOBOTNIA - HARROGATE - Rodzicom dzieci uczęszczających do Polskiej Szkoły w Harrogate 

przypominamy, że rozpoczęcie roku szkolnego 2011/12 odbędzie się 17-ego września o godz. 10:00.  

GIFT AID - KRÓTKIE PRZYPOMNIENIE - osoba podpisująca deklaracje Gift Aid wyraża zgodę na to, żeby ze 

swojego zapłaconego już podatku od dochodów odciągnąć daną kwotę dla akcji charytatywnych, która wynosi 25% 

od sumy złożonej na tacę. Np. dajemy jednego funta i do tego państwo oddaje 25%, czyli 25 penów. Musimy również 
pamiętać, że  kościoły polskie utrzymują się z własnych środków, państwo nic nie daje. 

ZAJĘCIA RUCHOWE „NIA” - Od 1go września w Polskim Ośrodku Katolickim, odbędzie się cykl  zajęć ruchowych 

"technika Nia". Technika NIA jest forma fitnesu i doskonalej zabawy dla wszystkich, która prowadzi do samo-

uzdrawiania poprzez  ruch, pozbywanie się negatywnych emocji oraz relaksowanie, a wszystko w rytm wspanialej i 

inspirującej muzyki. Zapraszamy w czwartki na godzinę 18ta wszystkich, którzy chcą pożytecznie spędzić czas, 

odstresować i doenergetyzować się oraz pozbyć się zbędnych kalorii. Zajęcia dla grupy wiekowej od 50 lat odbywają 
się za przysłowiowego funta. Spotkasz tu również wspaniałych przyjaciół." 

 

 

S E R D E C Z N E     + PODZIĘKOWANIA +   B Ó G    Z A P Ł A Ć 
 
OFIARODAWCOM - którzy złożyli na potrzeby naszej parafii swoje dary: 

 14/08/2011  +  Kopertki - £ 139.27 +  Ofiary Gift Aid - £ 183.30  +  na tacę - £ 348.10  + Biuletyn - £ 35.83 

 21/08/2011  +  Kopertki - £ 178.26  +  Ofiary Gift Aid - £ 198.50  +  na tacę - £ 328.06  + Biuletyn - £ 18.73 

 

 
 
 

STRONA INTERNETOWA PARAFII – www.parafialeeds.co.uk 


