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  Ojcze, przez Krew Twojego Syna Jezusa Chrystusa,  

  Baranka ofiarowanego na krzyżu odkupiłeś nas,  

  uświęciłeś i ustanowiłeś ludem kapłańskim: †  

  spraw, niech wszyscy ludzie przyjmą dar Twojej miłości,  

  sprawując go w radości Ducha Świętego , *  

  i gaszą pragnienie w kielichu eucharystycznym,  

  który jest znakiem Twojego Przymierza i błogosławieństwa. 

  Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Amen.  

Miesiąc lipiec poświęcony jest kontemplacji  

Przenajdroższej Krwi Chrystusa.  
Pierwsze wzmianki o czczeniu Krwi znajdziemy we wczesnochrześcijańskich hymnach i dziełach 

Ojców Kościoła. Św. Jan Chryzostom widział w Niej m.in. skuteczny środek umocnienia w walce 

ze złem: „Odeszliśmy od stołu niczym lwy ziejące płomieniami. Staliśmy się postrachem dla demona, myśląc o tym, Kim jest nasz 

Wódz i jak niezmiernie nas miłuje… Ta Krew, gdy godnie przyjęta, oddala demony, przywołuje aniołów, a nawet samego Pana 

aniołów… Ta Krew wylana oczyszcza świat cały… Ona jest ceną wszechświata, za którą Chrystus odkupił Kościół…”. 
 

 Kult Przenajdroższej Krwi związany jest z tajemnicą Krzyża i Eucharystii. Nie bez znaczenia są tzw. odnalezienia Męki 

Pańskiej w roku 804 i 1048. Pierwsze zostało odnotowane w „Annałach Królewskich Franków”, a drugie opisane w dwóch 

źródłach: „O odnalezieniach Krwi Pańskiej” i w „Kronikach” szwedzkiego mnicha Hermana di Reichenau. Na podstawie tych 

źródeł znana jest historia rzymskiego żołnierza Longina, który na Golgocie przebił włócznią bok Jezusa. Po nawróceniu Longin 

przywiózł do Mantui ziemię z Kalwarii zbroczoną Krwią Chrystusa oraz gąbkę, którą pojono konającego Jezusa. W 1053 r. papież 

Leon IX przybył do Mantui, oddał cześć relikwii i potwierdził jej autentyczność 

 Sama Uroczystość poświęcona Najdroższej Krwi Jezusa Chrystusa sięga swymi korzeniami do corocznych obchodów 

związanych z relikwiami przechowywanymi w kościele San Nicola in Carcere w Rzymie, które według tradycji, są skrawkiem 

płaszcza Setnika, który przebił włócznią Ukrzyżowanego aby upewnić się o Jego śmierci. Skrawek ten ze czcią został odcięty gdyż 

był skropiony “krwią i wodą” (J 19, 34), która wypłynęła z przebitego boku Jezusa. 

 Rzymscy książęta Savelli, którzy uważali się za potomków Centuriona, w 1708 będąc bliscy śmierci, podarowali 

kościołowi p.w. San Nicola in Carcere ten bezcenny relikwiarz. Relikwia została umieszczona pod Ukrzyżowanym, który 

przemawia do mistyczki świętej Brigidy. Kult, jaki rozwinął się wokół najdroższej relikwi był mocny. Corocznie, w pierwszą 

niedzielę czerwca, uroczyście obchodziło się święto Najdroższej Krwi Jezusa Chrystusa.  

 W roku 1808, przypadającym pierwszym stuleciu przekazania relikwii, Kanonik ks. Franciszek Albertini, w tymże 

Kościele, zakłada Bractwo ku czci Najdroższej Krwi Chrystusa. Ksiądz Kasper del Bufalo, przyjaciel i syn duchowy Albertiniego, 

został przez niego wezwany aby zajmował się sprawą inauguracji Pia Associazione (Dobroczynne Stowarzyszenie). W roku 1815 

Bractwo to, zostało podniesione do rangi Arcybractwa przez papieża Piusa VII. 

 Ksiądz Kasper del Bufalo, przez głoszenie nauk, stał się największym inicjatorem Bractwa. Ono go zainspiruje do założenia 

w 1815 roku, w San Felice di Giano, Zgromadzenia Misjonarzy Krwi Chrystusa.  

 Młoda Maria De Mattias, podczas misji, jakie ksiądz Kasper prowadził w Vallecorsa w 1822 roku, została dogłębnie 

poruszona jego kazaniami, gdy dojrzeje idea powołania do życia nowego Zgromadzenia sióstr, które założy w Acuto w 1834 roku, 

pod nazwą Adoratorek Krwi Chrystusa.  

 W 1849 papież Pius IX, na wygnaniu w Gaeta, przyjął z wizytą księdza Jana Merliniego, Misjonarza Krwi Chrystusa, który 

przepowiedział mu koniec wygnania jeżeli rozszerzy święto Najdroższej Krwi Chrystusa na cały Kościół. Papież mu odpowiedział:  

“Nie ślubuję, ale obiecuję”. Tak też się stanie. Pius IX wnet powrócił do Rzymu. Pamiętając o ‘obietnicy’, dekretem “Redempti  

sumus” z 10 sierpnia 1849, Pius IX rozszerzył na cały Kościół święto Najdroższej Krwi naszego Pana Jezusa Chrystusa, które 

nieprzerwanie było obchodzone w pierwszą niedzielę czerwca. 

 Papież Pius X, był tym, który w 1914 roku, ustalił datę liturgicznych obchodów na 1 lipca.  

 Z racji Roku Jubileuszowego dnia 15 kwietnia 1934 roku Pius XI podniósł te obchody do stopnia Uroczystości. Paweł VI, z 

reformą Kalendarza, złączył ją ze świętem “Corpus Domini”, które od tej chwili obchodzi się w całym Kościele jako “Uroczystość 

Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa”.  

 Zgromadzenia, żyjące według duchowości Krwi Chrystusa, obchodzą, jednak NAJDROŻSZĄ KREW CHRYSTUSA w 

dniu 1 lipca jako uroczystość. 

Strona internetowa parafii: www.parafialeeds.com 



 

NIEDZIELA, 1 LIPCA; 13 ZWYKŁA; 
  9:30 – Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże 
                               Błogosławieństwo na dalsze lata życia dla Iwony i Maćka  

       11:00 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże i zdrowie dla Członków 
                    Koła Żywego Różańca w Leeds i Ich rodzin oraz za zmarłych + Członków  
                    Koła- intencja własna KŻR  

Harrogate16.30 – Za śp. ojca + Stefana Pliszka w 4. rocz. śmierci - int. od córki Justyny z rodziną 

                  19.00 – Za śp. żonę + Halinę Bieganowską oraz rodziców + Stefana  
                               i + Zinajdę Bieganowskich, rodziców żony + Franciszka i + Anielę Gnych - dar  
                               intencji od męża Leonarda Bieganowskiego 
 
  

PONIEDZIAŁEK, 2 LIPCA 2012; Dzień powszedni; 
 10:00 – Za śp. rodziców + Martę i + Artura Grzesik - int. pp. Marii i Józefa Filarowskich 
WTOREK, 3 LIPCA 2012; ŚWIĘTO ŚW. TOMASZA, APOSTOŁA; 
 10:00 – Za śp. męża + Konstantego, rodziców + Jana i + Walentynę, oraz + Józefa  
                               i + Annę, oraz rodzeństwo z obu stron - intencja pani Elżbiety Druś  
ŚRODA, 4 LIPCA 2012; Wspomnienie św. Elżbiety Portugalskiej, królowej; 
 11:00 – Za śp. męża + Jana Płygawko, rodziców + Sabinę i + Michała Leszczyńskich, 
                               oraz + Julię i + Jana Płygawko, oraz szwagra + Wiktora - intencja od pani  
                               Płygawko z rodziną 
 CZWARTEK, 5 LIPCA 2012; Wspomnienie św. Marii Goretti, dz. i męcz.; 
 10.00 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla 
                               syna Edwarda z ok. urodzin - int. od rodziców Barbary i Bolesława Zagajewskich 
PIĄTEK, 6 LIPCA 2012; Wspomnienie Bł. Marii Teresy Ledóchowskiej, dz.;  
                  10.00 – Za śp. rodziców + Jadwigę i + Czesława Kucewiczów - int. pp. J.D. Kucewiczów 
 10.30 – NABOŻEŃSTWO DO NSPJ 
 19.00 – Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże 
                               Błogosławieństwo dla Małgorzaty i Wiesława i Ich córek w 30 rocznicę ślubu  
SOBOTA, 7 LIPCA 2012; Dzień powszedni; 
   8:30 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże i zdrowie oraz  
                                potrzebne łaski dla pani Stanisławy Golonko 
 14.00 – CHRZEST - Patryk Maciej KARPIŃSKI  

                         XIV TYDZIEŃ ZWYKŁY 

  18.30 – Za śp. ojca + Antoniego Klakus z okazji urodzin - dar intencji od córki Gabrieli  
                               z mężem Paul’emi syna Jerzego z rodziną  
NIEDZIELA, 1 LIPCA; 14 ZWYKŁA; 
  9:30 – Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże 
                               Błogosławieństwo na dalsze lata życia dla rodziny pp. Magdaleny i Wojciecha  
                               Dybikowskich oraz syna Aleksandra z prośbą o szczęśliwe rozwiązanie   

       11:00 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże i zdrowie dla rodziny 
                    pp. Zuzanny i Zygmunta Green oraz córek Eleonory i Adrianny - w rocznicę ślubu  

Pontefract 16.15 – Za śp. Ks. Prob. + Andrzeja Susło - int. od Parafian Renaty i Zygmunta z rodziną 

                  19.00 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski za 
                               wstawiennictwem NMP Nieustającej Pomocy - dla córek Ani, Kasi i Mirka, oraz 
                               rodzin Kieroniów, Forców i Gładkowskich - dar intencji od mamy Krystyny 
 

 

*  I TYDZIEŃ MIESIĄCA - W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek miesiąca – dzień, w 
którym adorujemy Najświętszy Sakrament i modlimy się o powołania kapłańskie i zakonne; pierwszy 
piątek NSPJ – szczególna okazja do pojednania się z Bogiem; i pierwsza sobota miesiąca – dzień 
poświęcony Niepokalanemu Sercu Maryi. 
*  ODWIEDZINY CHORYCH PARAFIAN - odbędą się w tym tygodniu wg ustalonej 
kolejności, nowych chorych Parafian prosimy o zgłaszanie do środy włącznie w zakrystii.  

P O R Z Ą D E K    M S Z Y    Ś W I Ę T Y C H    I    N A B O Ż E Ń S T W 

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



*  KOLEKTA ŚWIĘTOPIETRZA NA STOLICĘ APOSTOLSKĄ - została zebrana w Święto Św. 
Apostołów Piotra i Pawła na Mszach Świętych. Kto pragnąłby dzisiaj złożyć dar ofiarny na potrzeby Stolicy 
Apostolskiej, a nie mógł być w piątek w kościele może to uczynić dzisiejszej niedzieli u drzwi kościoła na II tacę. 
*  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 „B”; a w tygodniu „rok II”. 
Niedziela    1.07.12  g. 9.30  – rodzina pp. Epstain                 *  g.11.00 –  M. Ions  &  T. Kurdziel 
Niedziela    8.07.12  g. 9.30  – A. Sztyrbicka & B. Malach *  g.11.00 –  rodzina pp. Kula 
Niedziela  15.07.12  g. 9.30  – J. Epstain  &  J. Lesiak  *  g.11.00 – K. Niczyperowicz & H. Stanisławska 
Niedziela  22.07.12  g. 9.30  – R. Biedka  &  A. Pelpliński     *   g.11.00 – St. Skotna & A. Rożkowiec 
Niedziela  29.07.12  g. 9.30  – p. T. Tosta i p. M. Epstain      *   g. 11.00 –  T. Hough & W. Świercz 

 

*  OFIARODAWCY GIFT AID - Ofiarodawców Gift Aid którzy podpisali nowa deklaracje w 
tym roku, a nie dostali jeszcze kopertek prosi się o ich odebranie po Mszy Św. w kaplicy.  
 

PIELGRZYMKA DO HOLYWELL PANTASAPH.  
 

 W ostatnią niedzielę lipca, tj. 29-ego Parafia w Leeds organizuje doroczną jednodniową 
pielgrzymkę do Holywell Pantasaph. Osoby chętne do wzięcia udziału prosimy o zgłaszanie się do 
Magdy Ions (07973365266), do Pań Joanny i Beaty w Sklepiku Parafialnym lub do pani Anity w 
Bibliotece o podanie nazwiska oraz uiszczenie opłaty za przejazd w wysokości £10.00. 
CZŁONKOWIE KOŁA ŻYWEGO RÓŻAŃCA mają pokryte koszty przejazdu z kasy KŻR. Bardzo 
serdecznie zachęcamy i zapraszamy do wzięcia udziału w pielgrzymce, która cieszy się dużą 
popularnością i zawsze jest wydarzeniem mile wspominanym. 
 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 

*  OKAZJA DO SPOWIEDZI ŚWIĘTEJ  codziennie ½ godziny przed każdą Mszą Świętą,  
*  KSIĘGA INTENCJI MSZALNYCH NA ROK 2012 OTWARTA  - Prosimy Parafian o składanie 
intencji mszalnych. 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 Ks. Prob. na określony termin. 



opuszczeniem włości Thevita spoczął św. Beuno. 
*  Parkowanie w ciągu tygodnia: Lokalna Rada Administracyjna PCM Leeds Parisch, z dniem 1 
Lipca 2012, podpisała umowę z Leeds Teaching Hospitals NHS Trust, na mocy której pracownicy szpitala 
Chapel Allerton posiadający odpowiednie zezwolenia, będą mogli od poniedziałku do piątku, parkować na 
terenie naszego Ośrodka. 20 miejsc na naszym parking zostało oznaczonych numerami. Personel (security) 
ze szpitala będzie sprawdzał pojazdy parkujące na naszym terenie. Dlatego prosimy wszystkich 
Parafian, którzy  korzystają z parkingu parafialnego w dni robocze, o parkowanie na miejscach innych niż te 
oznaczone numerami, jak również o umieszczeniu w samochodzie identyfikatora parafialnego. Identyfikatory 
te można otrzymać bezpłatnie od Prezes Parafii Magdaleny Ions, Skarbnika Parafii Zygmunta Green lub od 

Księdza Proboszcza. Dotyczy to także drogi wjazdowej na nasz teren, czyli Newton Hill Road. 
*  Parkowanie dla Niepełnosprawnych: Na parkingu naszego ośrodka zostały 
oznaczone 2 miejsca dla osób niepełnosprawnych, które posiadają "Disabled Blue Badge". Prosimy 
wszystkich Parafian o niezajmowanie tych miejsc, zwłaszcza w niedzielę. Podobną prośbę mamy 

także odnośnie miejsc dla personelu oznaczonych „Res”.  
*  Parkowanie na żółtych liniach : Przypominamy o naszym "miłym" sąsiedzie, który nie życzy 
sobie, a ma do tego prawo, by parkować na ulicy za jego domem. Ten odcinke ulicy jest  oznaczony linią 
żółtą. Przypominamy, że wykroczeniem jest także parkowanie na żółtych liniach na wjeździe na nasz teren. 
*  DAY  CENTRE  - zaprasza wszystkich Seniorów naszej Parafii na środowe spotkania i obiad. 
*  WYCIECZKA DO BRIDLINGTON - POLSKIE DAY CENTRE W LEEDS organizuje 
jednodniową wycieczkę nad morze do Bridlington w poniedziałek 9 lipca. Koszt dla członków Day 
Centre £1.00. Dla osób spoza Day Centre £10.00. Dla emerytów spoza Day Centre oraz dzieci i 
młodzieży £5.00. Zapraszamy. Zapisy u p. Kasi Stachurskiej na Day Centre lub u pań w naszym 
sklepiku parafialnym. Więcej informacji u wspomnianych powyżej osób lub u p. Magday 
Tel.07973365266. 
*  KANAPA I DWA FOTELE - w bardzo dobrym stanie  ZA DARMO. Chętni proszeni są o 
kontakt telefoniczny pod nr 0113 2687934. 

  
 

OFIARODAWCOM - którzy złożyli na potrzeby naszej parafii swoje dary na tacę w niedzielę:  
24/06/2012  + Kopertki - £ 160-86p. +  Ofiary Gift Aid - £ 816-99p. (w tym £ 600-00 osobista fund. witraża) +  na 

tacę - £ 314-14p.  + Biuletyn - £ 24-87p. + Fundacja Jana Pawła II - £ 325-78p.  
 

*  ZAPRASZAMY PARAFIAN DO SKŁADANIA OFIAR FUNDACYJNCH WITAŻA BŁ. JANA 

PAWŁA II - można je składać w formie ofiar Gift Aid z zaznaczeniem na kopercie celu ofiary, lub na ręce Skarbnika 

Parafii, p. Prezes Parafi i Ks. Proboszcza. Lista ofiarodawców będzie drukowana w biuletynie. Koszt fundacji wynosi - £ 

2700-00p. +  £ 2200-00p.  - koszty przywozu witaży. C.D. isty ofiarodawców będzie drukowana w biuletynie za tydzień. 
 

*  KS. PROBOSZCZ BARDZO SERDECZNIE DZIĘKUJE WSZYSTKIM - osobom, które 
pomogły w przygotowaniu i przeprowadzeniu pikniku parafialnego. Podziękowania kieruje do pań: 
Magdaleny Ions, Oli Jarosz, Wandy Kaczmarskiej,  Bożeny Martinki, Stasi Skotnej, Danusi Winnik, 
Ewy Zalewskiej; do pana Daniela Babynko, do państwa Dominiki i Pawła Kwarciaków, rodzin pp. 
Dybikowskich, Green, Lesiak, Skierawskich, Sławskich i Stachurskich. Bardzo serdecznie 
dziękujemy Pani, która upiekła serniki i piękny tort. Ksiądz Proboszcz dziękuje wszystkim gościom za 
przybycie i fantastyczną wspólną zabawę, a także za przyłączenie się do wcześniejszych, jakże 
gorących modlitw organizatorów pikniku  o piękną pogodę, które okazały się skuteczne, wbrew 
prognozom synoptyków! Na wierne swe sługi Pan deszczu nie zsyła. Serdeczne Bóg zapłać i do 
zobaczenia za rok! 

S E R D E C Z E  +  P O D Z I Ę K O W A N I A  +  B Ó G  Z A P Ł A Ć 

K O M U N I K A T Y 

 

*  KS. PROB. JAN DZIĘKUJE ZA ŻYCZENIA URODZINOWE I IMIENINOWE  - z całego 
serca pragnę podziękować Komitetowi Parafialnemu i wszystkim którzy zorganizowali w minioną 
niedzielę także z tej okazji doroczny Festyn Świętojański. Bóg Zapłać za życzenia i wyrazy 
sympatii Komitetowi Parafialnemu, Komitetowi Klubowemu, Zjednoczeniu Polskiemu w Leeds, SPK 
Koła nr 413 w Leeds, Członkom byłego Koła Spadochroniarzy w Leeds, Polskiej Sekcji No 1 Rogal 
British Legion nr 1 (PL), Związkowi Junackich Szkół Mechanicznych, Polskiej Szkole Sobotniej, 
KPH, Zuchom i Harcerzom z Leeds, Chórowi „Harfa”, Zespołowi Fredreum, Scholom Pierwszego i 
Ostatniego Dnia Tygodnia, Polskiemu Day Centre, Kołu Różańcowemu, Sekcji Charytatywnej, 
Sklepowi Parafialnemu oraz wszystkim Parafianom za kartki z życzeniami i podarunki z wyrazami 


