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POLSKIE TERMOPILE 
Termopile: wąwóz, w którym w r. 480 p.n.e. została stoczona bitwa, w czasie której 300 Spartan nim poległo,  zadało ogromne 

straty niewiarygodnie przeważającym siłom Persów. Na wzgórzu, ponad drogą gdzie bili się Spartanie, znajduje się tablica z 

wyrytym epigramem Simonidesa:"Przechodniu, powiedz Sparcie, tu leżym, jej syny. Prawom jej do ostatniej posłuszni godziny". 

Wizna 1939.  7 września 1939 roku niemiecki gen. Heinz Guderian otrzymał zadanie prowadzenia działań w 

kierunku Wizna –  Brześć. W nocy z 8 na 9 września siły niemieckie pod Wizną liczyły już około 42 000 

żołnierzy wyposażonych w 350 czołgów, 108 haubic, 58 dział lekkich, 195 dział przeciwpancernych, 108 

moździerzy, 188 granatników i 288 ciężkich karabinów maszynowych.  

Przeciwko tej potędze stanęło 700 żołnierzy i 20 oficerów uzbrojonych w 6 dział lekkich, 24 ciężkie karabiny 

maszynowe, 18 ręcznych karabinów maszynowych, 2 karabiny przeciwpancerne - dowodzone przez Kpt. 

Władysława Raginisa. W ten sposób na odcinku „Wizna” doszło do niespotykanej dysproporcji sił przez 

historyków porównywanej do słynnej bitwy po Termopilami. Obrońcy Wizny bronili swych pozycji do 10 

września i dopiero przybycie  niemieckiego parlamentariusza, stawiającego Raginisowi ultimatum, że albo bunkier się podda, 

albo polscy jeńcy wzięci w czasie bitwy zostaną rozstrzelani, zdecydowało o zaprzestaniu przez stronę polską walk. Wobec faktu, że 

większość obrońców była w różnym stopniu ranna, a amunicja była na wyczerpaniu, po godzinie namysłu Raginis rozkazał swoim 

żołnierzom opuścić schron, a sam rozerwał się granatem. Przechodniu, powiedz Sparcie… 

 W Polskiej historii wiele można znaleźć przykładów bezprzykładnego męstwa i woli walki                  

z przeważająca siłą wroga. Warto wspomnieć na niektóre z nich:  

Obrona Trembowli w 1675r.  Latem1679 roku 30-tysięczna armia turecka wraz z Tatarami, wkroczyła na Ruś. Padły Zbaraż i 

Podhajce, 20 września  10 tys. Turków przystąpiło do oblężenia zamku w Trembowli. Załoga zamku składała się z 80 żołnierzy 

piechoty oraz z niewielkiej liczby szlachty wraz z ok. 200 chłopami i mieszczanami z miasteczka i okolicy. Całością obrony 

dowodził kapitan Jan Samuel Chrzanowski i jego małżonka Anna Dorota. Załoga, zagrzewana przez żonę komendanta stawiła 

Turkom zacięty opór i odparła wszystkie szturmy armii tureckiej. Wobec wiszącej nad armią turecką groźby odsieczy, dowodzący 

Turkami Ibrahim Szyszman 11 października zwinął oblężenie i wycofał się za Dniestr.  

Bitwa pod Węgrowem w 1863 - Rosjanie zaatakowali opanowany przez Polaków Węgrów i jedynie śmiały atak 

1000 kosynierów uratował powstańców. Polacy w tej bitwie mieli jedynie 2000 nieuzbrojonych żołnierzy, a 

Rosjanie 1000 i działa.  

Bitwa pod Zadworzem 1920r. - zasłynęła jako najbardziej dramatyczny epizod walk o Lwów w czasie wojny polsko-

bolszewickiej w 1920 r. Tu 17 sierpnia stoczył bitwę ochotniczy batalion lwowski pod dowództwem kpt. Bolesława 

Zajączkowskiego z przeważającymi silami sowieckimi 6. dywizji kawalerii z 1. Armii Konnej Siemiona Budionnego. Polscy 

żołnierze - głównie młodzież szkolna, harcerze, obrońcy Lwowa z 1919 r., a także ziemianie, inteligencja, robotnicy, rolnicy - 

walczyli w 1920 r. o granice państwa polskiego, o przynależność wschodniej Małopolski do Polski oraz bronili Europy przed 

naporem bolszewickim, wstrząsami rewolucyjnymi i systemem komunistycznych rządów. Walki w obronie Lwowa zatrzymywały w 

tym rejonie armie Budionnego i uniemożliwiały mu wsparcie armii Tuchaczewskiego pod Warszawą. Dawały nieco czasu na 

przesunięcie części sił polskich z południa pod Warszawę, na przygotowanie stolicy do obrony oraz skoncentrowanie nad 

środkowym Wieprzem sił do decydującego uderzenia. Dzięki tym działaniom możliwe było zwycięstwo polskie w wielkiej bitwie 

pod Radzyminem.  

Bitwa pod Dytiatynem - 16 września 1920 roku był miejscem bohaterskiej i tragicznej zarazem bitwy w wojnie polsko - 

bolszewickiej, stoczonej tu ze słynną dywizją "Czerwonych Kozaków", wspieraną przez brygadę piechoty. Miała ona kluczowe 

znaczenie dla utrzymania ofensywy na froncie w Małopolsce Wschodniej. Poświęcając swoje życie, niewielki oddział Wojska 

Polskiego zatrzymał na wiele godzin nieprzyjaciela, ratując przed rozbiciem swą macierzystą 8 Dywizję Piechoty oraz ukraińską  

dywizję kawalerii. Za swój czyn bohaterowie otrzymali Krzyż Virtuti Militari a miejsce bitwy otoczone zostało wielką czcią ze  

strony wojska i mieszkańców Małopolski Wschodniej. 

************* 
Polityka jest tą sferą działań społecznych, która budzi niemałe emocje, choćby z tego względu, że działania te dotykają bezpośrednio każdego. Każdy zatem ma 

prawo i  może na temat polityki wypowiadać się. Czym innym jest jednak wyrażanie swych opinii w oparciu o własne doświadczenia i emocje jedynie, a czym 

innym bazowanie ich na analizie faktów mających swe oparcie w rozumieniu kontekstu kulturowego i historycznego.   Emocjonalne podchodzenie do kwestii 

politycznych jest tyleż ciekawe, co niekonstruktywne. Ważne jest poznanie faktów, ich ocena, ale najważniejsze – odniesienie ich do szerszego tła historyczno- 

kulturowego.  Ta myśl i głębokie przekonanie o słuszności takiego właśnie podejścia do procesu analizy procesów i zdarzeń historycznych, przyświecała 

powstaniu w Leeds, przy Polskim Ośrodku Katolickim, Klubu Politycznego.  Właśnie owo uświadomienie sobie, że dyskusja o polityce, o zdarzeniach, tak 

obecnych, jak i przeszłych wymaga otwartej wymiany poglądów, ugruntowanej we wiedzy na temat przedmiotu i rozumieniu istoty zjawisk, o których jest mowa 

stały się zaczynem dla organizowania naszych spotkań. Stąd sporo w trakcie, miejsca poświęcamy zdarzeniom historycznym i ich omówieniu. Odnosimy się także 

do zdarzeń współczesnych  i staramy się to czynić z możliwie pełną otwartością na różnego rodzaju poglądy polityczne i koncepty historiozoficzne. Chwilowo 

grupa nasza liczy 8 osób, ale chcielibyśmy by było nas więcej. Jest ciekawie, a będzie ciekawiej, bo przecież każda nowa osoba, wniesie swoje osobiste 



XXIII TYDZIEŃ ZWYKŁY 

 

NIEDZIELA, 9 WRZEŚNIA; 23 Niedziela zwykła 

  09.30 –  Za śp. mamę Julię w rocznicę Jej śmierci, śp. ojca Kazimierza Guścin, brata śp.  

    Zbigniewa i zmarłych z rodziny Siemaszków -  w darze intencji od syna Stanisława 

    Guścin  

  11:00 –  1. Za śp. córkę Adelę Piejko w 31 rocznicę śmierci - w darze intencji od mamy  

    Magdaleny z Rodziną 

    2. W I rocznicę urodzin Aleksa Morus prosząc o Błogosławieństwo Boże, zdrowie            

    i wszelkie łaski 

Pontefract 16.15 –  INTENCJA WOLNA 

Leeds  19:00 –  1. Za śp. babcię Weronikę Kosmala w 3 rocznicę śmierci - w darze intencji od pp.  

    Grochocińskich 

    2. O szczęśliwe rozwiązanie dla Krysi - w darze intencji od siostry Ani z Rodziną 

 

PONIEDZIAŁEK, 10 WRZEŚNIA 2012; Dzień Powszedni 

 10:00 –  Za śp. męża Konstantego, rodziców śp. Jana i Walentynę, oraz śp. Józefa i Annę  

    oraz śp. Rodziców z obojga stron - w darze intencji od p. Elżbiety Druś 

 19:00 –  INTENCJA WOLNA  

 

WTOREK, 11 WRZEŚNIA 2012; Dzień Powszedni 

 10:00 –  Za śp. mamę Kazimierę Piotrowską z okazji 29 rocznicy śmierci - w darze intencji 

    od córki Krystyny z mężem Ryszardem 

     19:00 –   INTENCJA WOLNA  

 

ŚRODA, 12 WRZEŚNIA 2012; Najświętszego Imienia Maryi 
  11.00 – O Błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski z okazji urodzin dla p. Joanny Aftowicz         

    - w darze intencji od rodziny pp. Grochocińskich 

  11.00 – CHRZEST: Ramona Kapuścińska 

  19.00 – NIE MA MSZY ŚWIĘTEJ 

 

CZWARTEK, 13 WRZEŚNIA 2012; Wspomnienie św. Jana Chryzostoma,biskupa i doktoraKościoła              

  10.00 – NIE MA MSZY ŚWIĘTEJ 

 19:00 –   NIE MA MSZY ŚWIĘTEJ 
 

PIĄTEK, 14 WRZEŚNIA 2012; Święto Podwyższenia Krzyża Świętego 

  10:00 – Za śp. mamę Franciszkę Oskroba - w darze intencji od Rodziny  

  19.00 –  Za śp. ojca Tadeusza i dziadka Mariana Rant - w darze intencji od córki Anety  

    z Rodziną 

 

SOBOTA, 15 WRZEŚNIA 2012; Wspomnienie NMP Bolesnej 

 10.00 –  INTENCJA WOLNA  

 12.00 –  CHRZEST: Filip Olejarz 

 12.00 –  CHRZEST: Bartosz Kazimierz Kastelnik 

 

XXIV TYDZIEŃ ZWYKŁY 
 18:30 –  Za śp. mamę Zofię Bzdyra w 2 rocznicę śmierci - w darze intencji od syna   

   Piotra z Rodziną 

 

NIEDZIELA, 16 WRZEŚNIA; 24 Niedziela zwykła, Dzień Środków Społecznego Przekazu 

  09:30 –  O Błogosławieństwo Boże dla córki Lidii Lesiak w 15-tą rocznicę urodzin                

    - w darze intencji od Rodziców i siostry Natalii 

     

PORZĄDEK   MSZY   ŚWIĘTYCH   I    NABOŻEŃSTW  



  

 Bardzo serdecznie witamy Księdza Proboszcza po urlopie  

 w Polsce. 

 

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

 

 KSIĘGA INTENCJI MSZALNYCH NA ROK 2012 - Prosimy Parafian o składanie intencji są 

 jeszcze wolne intencje na wrzesień. 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.  

 

 KOLEJNY KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI – SESJA JESIENNA 2012 – ODBĘDZIE SIĘ  

 W SOBOTY 22 i  29 WRZEŚNIA O GODZ. 17:00 W NASZYM KOŚCIELE.  

  

          DAY CENTER - zaprasza wszystkich seniorów naszej Parafii na środowe spotkania i obiad. 

 

 NIA - Zapraszamy serdecznie na zajęcia ruchowe NIA. Niezależnie od wieku są one doskonałym 

 odprężeniem dla ciała i ducha.  W każdy czwartek o godz. 18:00 na dużej Sali naszego Ośrodka. 

  

 POLSKA SZKOŁA SOBOTNIA - Zajęcia z religii przygotowujące do przyjęcia sakramentu 

 Pierwszej Komunii, rozpoczną się w sobotę 15-ego września. Dla dzieci spoza Polskiej Szkoły 

 Sobotniej o godz. 9:30, dla dzieci z naszej szkoły o 12:00. 

 

 BIBLIOTEKA - Zbiory naszej Ośrodkowej Biblioteki wzbogaciły się o wiele interesujących  

 książek tak dla dzieci i młodzieży, jak i dla dorosłych. Zakupiliśmy ciekawe pozycje literatury 

 polskiej i światowej, a wśród nich także absolutne nowości wydawnicze! Zadowoleni będą tak 

 miłośnicy klasyki, jak i literatury lżejszego kalibru. Panie i Panowie. Miłośników literatury faktu 

 zwabić powinny nazwiska Cata-Mackiewicza i Cenckiewicza. Zapraszamy! 

 

 Klub Dyskusji Politycznej Leeds - Drugie spotkanie Klubu Dyskusji Politycznej Leeds odbędzie 

 się 16.09.2012 o godzinie 16.00 w Ośrodku Polskim. Tematyka spotkania: Polska po Euro 2012, 

 sprawy bieżącej polityki, oraz z tematów historycznych - Powstanie Warszawskie. Wiadomości 

 o klubie na stronie www.kdpl.fora.pl Zapraszamy zainteresowanych. 

 

O G Ł O S Z E N I A      

D U S Z P A S T E R K I E  

 

 

    Roczek: Zofia Ross 

  11:00 –  Za śp. Dowódców: Gen. Stanisława Sosabowskiego, Gen. A. Rawicz Szczerba,  

    poległych i zmarłych członków byłego Koła Spadochroniarzy i z prośbą   

    o Błogosławieństwo Boże dla  Żyjących i ich Rodzin -  w darze intencji od   

    p. Karola Niczyperowicza 

Harrogate 16.30 –  O Boże Błogosławieństwo i potrzebne łaski w nauce dla syna Dawida z okazji 18  

    rocznicy urodzin - w darze intencji od Mamy i Brata 

Leeds  19.00 –  Za śp. żonę Kazimierę Rabuszko z okazji rocznicy ślubu - w darze intencji od Męża 

    z Dziećmi  



  

 KAWIARENKA Panie z Żywego Różańca zapraszają po Mszy św. na kawę i ciasto do Dużej Sali  

 naszego Ośrodka. 

 

 LEKTORZY: - przypominamy, że w niedzielę obowiązuje cykl czytań „B”; a w tygodniu „rok II”. 

 Niedziela 9.09.12 g. 9.30 – p. T. Tosta i p. M. Epstain * g. 11.00 – T. Hough & W. Świercz 

 

 ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE (I) W sakramentalny związek małżeński pragną wstąpić zamieszkali  

 w Leeds:  Marcin Kazimierz Cieślak, kawaler i Magdalena Karolina Mortka, panna.  

 Polecając Ich modlitwie Parafian, prosimy ewentualne przeszkody zgłaszać w Kancelarii Parafialnej.  

 

 VIENNA BOYS’ CHOIR W LEEDS. Najstarszy chłopięcy objazdowy chór na świecie – Vienna 

 Boys’ Choir - będzie gościł w Leeds. W programie tak utwory Haydna, Mozarta i Szuberta, jak i te 

 bardziej współczesne: Edera, Sulzera i Billy Joela. Nie zabraknie też Wiedeńczyka nad Wiedeńczykami, 

 czyli Strausa. Zachęcamy z całego serca. Koncert odbędzie się w Leeds Town Hall, w sobotę 29-ego 

 września o godz.19:30 Przedsprzedaż biletów trwa (tel. 0113 2243801). Ceny biletów zróżnicowane: od 

 £12.50 do £31.50. 

 

 WYCIECZKA - Polska Parafia w Leeds organizuje 30 września, w niedzielę, jednodniową wycieczkę 

 autokarową do Lake District, czyli na tutejsze pojezierze. Autokar dowiezie nas do urokliwego Bowness 

 - miasteczka nad brzegiem jeziora Windermere, skąd stateczkiem dopłynąć można do niemniej 

 ślicznego Ambleside i Windermere (miasteczka).  Wycieczka stateczkiem po jeziorze z możliwością 

 wsiadania i wysiadania w dowolnych miejscach kosztuje ok. 17 funtów (bilet dla osoby dorosłej). W 

 przypadku zebrania się większej grupy przed wyjazdem istnieje możliwość zakupu biletu grupowego z 

 20% zniżką. Przejazd autobusem do Bowness - Ł15. Cena uzależniona jest od ilości chętnych i nie 

 wzrośnie pod warunkiem znalezienia się 35-u osób chętnych do wyjazdu. Zapisy w sklepiku 

 parafialnym. Serdecznie zapraszamy ponieważ Lake District jest jedną z najpiękniejszych okolic Anglii, 

 a w końcu września jej uroda wzrasta powielokroć, albowiem niewiele jest piękniejszych widoków niż 

 wzgórza wokół jeziora Windermere osnute lekką mgiełką, ze zboczami płonącymi złotem i karmazynem 

 wrześniowego listowia. 

 

 PODZIĘKOWANIA - Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które cierpliwie zbierały 

 wszelkiego rodzaju nakrętki, wspomagając tym samym akcję pomocy dla dziecka potrzebującego 

 karmienia pozaustrojowego. Nakrętki zostały przekazane przez pana Szymona ze sklepu „Magdalenka” 

 (jedyna konkurencja naszego sklepiku, którą szczerze popieramy) do Polski i wiemy, że uzbierano 

 wystarczająco nakrętek by dziecko poddane było potrzebnemu mu leczeniu. Wszystkim Państwu 

 dziękujemy z całego serca i niech Państwu Bóg błogosławi. 

 

 LEKCJE ANGIELSKIEGO -  Nieodpłatne lekcje języka angielskiego już od 3-go września! 

 Lekcje odbywać się będa w Szkole Językowej na Burly Road. Adres szkoły:Leeds English Language 

 School, Burley Hill Trading Estate, Burley Rd, Leeds, LS4 2PU. 
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