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Gaudete in Domino semper: iterum dico, gaudete.           

Dóminus enim prope est.  
 

 Dążenie do radości jest wyryte w głębi ludzkiego serca. Poza natychmiastowym i ulotnym 

zadowoleniem, nasze serce poszukuje głębokiej radości, pełnej i trwałej, która mogłaby nadać 

"smak" naszemu życiu.(…) Każdy dzień pełen jest niezliczonych prostych radości, które są 

darem Pana: radość życia, radość z piękna przyrody, radość z dobrze wykonanej pracy, radość 

pomagania innym, radość miłości szczerej i czystej. Jeśli uważnie patrzymy, możemy dostrzec 

wiele innych powodów do radości (…)  

 Prawdziwe radości, zarówno te małe, powszednie, jak i te wielkie radości życia, mają swe 

źródło w Bogu, nawet jeśli tak się nie wydaje na pierwszy rzut oka, ponieważ Bóg jest komunią 

wiecznej miłości, nieskończoną radością, która nie jest zamknięta w sobie, ale rozprzestrzenia 

się, aby objąć tych wszystkich, których miłuje Bóg i którzy Go miłują. Bóg stworzył nas na swoje 

podobieństwo z miłości i aby obdarzyć nas swoją miłością, aby napełnić nas swoją obecnością i 

łaską. Bóg pragnie, abyśmy stali się uczestnikami Jego boskiej i wiecznej radości, co pomaga 

nam odkryć, że najgłębszy sens i wartość polega na byciu akceptowanym, przyjętym i umiłowanym przez Niego. Nie jest to 

przyjęcie niedoskonałe, jak to może mieć miejsce w przypadku akceptacji ludzkiej, ale bezwarunkowa akceptacja Boża: 

jestem chciany, mam miejsce w świecie i w historii, jestem osobiście kochany przez Boga. A jeśli Bóg mnie akceptuje, kocha 

mnie, a ja jestem o tym w pełni przeświadczony, wiem jasno i na pewno: dobrze, że jestem, że istnieję. 

 Ta nieskończona miłość Boga do każdego z nas przejawia się w pełni w Jezusie Chrystusie. W Nim znajduje się 

radość, której poszukujemy. (…) Powodem radości jest więc bliskość Boga, który stał się jednym z nas. O tym właśnie 

myślał św. Paweł, kiedy pisał do chrześcijan w Filippi: "Radujcie się zawsze w Panu; jeszcze raz powtarzam: radujcie się! 

Niech będzie znana wszystkim ludziom wasza wyrozumiała łagodność: Pan jest blisko!" (Flp 4,4-5). Pierwszą przyczyną 

naszej radości jest bliskość Pana, który mnie przyjmuje i mnie kocha. 

 Psalm mówi: "Raduj się w Panu, a On spełni pragnienia twego serca" (Ps 37,4). A Jezus mówi, że "królestwo 

niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie. Uradowany poszedł, 

sprzedał wszystko, co miał, i kupił tę rolę" (Mt 13,44). Znalezienie i zachowanie duchowej radości jest owocem spotkania z 

Panem. Jezus prosi nas, abyśmy szli za Nim i dokonali decydującego wyboru i wszystko postawili na Niego. Drodzy, nie 

lękajcie się zaryzykować całego waszego życia, czyniąc miejsce dla Jezusa Chrystusa i Jego Ewangelii. Jest to droga 

znalezienia wewnętrznego pokoju i prawdziwego szczęścia. Jest to sposób życia w pełni jako dzieci Boże, stworzone na Jego 

obraz i podobieństwo. 

 Szukać radości w Panu: radość jest owocem wiary, jest rozpoznawaniem co dzień Jego obecności, Jego przyjaźni: 

"Pan jest blisko" (Flp 4,5). Polega ona na złożeniu w Nim naszej ufności, na wzrastaniu w poznaniu i umiłowaniu Go. 

Drodzy przyjaciele, uczcie się dostrzegać jak Bóg działa w waszym życiu i odkrywajcie Go ukrytego w wydarzeniach dnia 

powszedniego. Uwierzcie, że On jest zawsze wierny przymierzu, jakie zawarł z wami w dzień waszego chrztu. Wiedzcie, że 

On was nigdy nie opuści. Często kierujcie ku Niemu swój wzrok. Oddał swe życie na krzyżu, bo was kocha. Kontemplacja 

tak wielkiej miłości wnosi w nasze serca nadzieję i radość, których nic nie może zniszczyć. Chrześcijanin nigdy nie może być 

smutny, bo spotkał Chrystusa, który oddał za niego swoje życie. 

 Drodzy przyjaciele, na zakończenie chciałbym zachęcić was, abyście byli misjonarzami radości. Nie możemy być 

szczęśliwi, jeśli inni nie są szczęśliwi. Radość musi więc być dzielona z innymi. Idźcie i powiedzcie innym o swojej radości z 

powodu odnalezienia cennego skarbu, którym jest sam Jezus. Bądźcie więc entuzjastycznymi misjonarzami nowej 

ewangelizacji! Nieście cierpiącym i poszukującym radość, jaką pragnie dać Jezus. Nieście ją do waszych rodzin, szkół i 

uniwersytetów, do miejsc pracy i grup przyjaciół, tam, gdzie mieszkacie. Zobaczycie, że jest ona zaraźliwa. Otrzymacie 

natomiast stokroć więcej: radość zbawienia dla siebie i radość dostrzeżenia miłosierdzia Boga działającego w ludzkich 

sercach. W dniu waszego ostatecznego spotkania z Panem, usłyszycie jak wam powie: "Dobrze, sługo dobry i wierny! (...) 

wejdź do radości twego pana!" (Mt 25,21). 

 Niech wam na tej drodze towarzyszy Najświętsza Maryja Panna. Przyjęła ona Pana w swym łonie i głosiła 

to śpiewem uwielbienia i radości, Magnificat: "Wielbi dusza moja Pana, i raduje się duch mój w Bogu, moim 

Zbawcy" (Łk 1,46-47). Maryja odpowiedziała w pełni na miłość Boga, poświęcając Mu swoje życie w służbie 

pokornej i całkowitej. Nazywana jest "Przyczyną naszej radości", ponieważ dała nam Jezusa. Niech Ona 

wprowadza was w tę radość, której nikt nie może odebrać!        BENEDICTUS PP. 

Strona internetowa parafii: www.parafialeeds.com 



NIEDZIELA, 16 GRUDNIA 2012; 3 ADWENTU - GAUDETE; 
     9:30 – Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą  
                               o Błogosławieństwo Boże dla rodziny pp. Epstain  
         11:00 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże i zdrowie dla córki  
                               Hani Skorek i Jej rodziców pp. Jarosława i Magdaleny, oraz za śp. babcię  
                               + Ludwikę w 3. rocznicę śmierci 

Harrogate 16:30 – Za śp. babcię + Irenę i dziadka + Jana Panek, oraz ojca + Jana Kuriatę 

Leeds       19:00 – Za śp. męża + Władysława i szwagra + Jana z okazji Ich urodzin - dar intencji  

                               od żony i bratowej Henryki z dziećmi 
 

PONIEDZIAŁEK, 17 GRUDNIA 2012; Dzień powszedni; 
 10:00 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże, zdrowie i potrzebne 
                               łaski dla siostry Irmy i szwagra Martin Watson - od brata Waldemara Jagielskiego  
WTOREK, 18 GRUDNIA 2012; Dzień powszedni; 
 10:00 – Za śp. ojca + Jana Zyglerewicz - dar intencji od córki Anny z mężem Zbigniewem 
                               oraz wnukiem Szymonem 
 19:00 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże, zdrowie i potrzebne 
                               łaski dla ROCZNIAKA - córki Eleny Szczepura, Jej rodziców Ewy i Pawła oraz 
                               rodziców chrzestnych i dziadków 
ŚRODA, 19 GRUDNIA 2012; Dzień powszedni; 
       8:30 – 10:00 – SPOWIEDŹ ŚW. Z UDZIAŁEM SPOWIEDNIKA GOŚCIA 
  11:00 – Za śp. + Annę Kurdziel - dar intencji od Członków Day Centre w Leeds 
CZWARTEK, 20 GRUDNIA 2012; Dzień powszedni; 
         10:00 – Za śp. + Bolesława Golonko - dar intencji od p. Janiny Lesiak 
  10:00 – Za śp. + Annę Kurdziel - dar intencji od Koła Żywego Rożańca w Leeds 
      10:30 – 12:00 – SPOWIEDŹ ŚW. Z UDZIAŁEM SPOWIEDNIKA GOŚCIA 
  14:00 – CHRZEST - Justin Sebastian Kapuściński 
  14:00 – CHRZEST - Victoria Bogumiła Kapuścińska 
  14:00 – CHRZEST - Weneja Patrycja Kapuścińska 
      18:30 – 20:00 – SPOWIEDŹ ŚW. Z UDZIAŁEM SPOWIEDNIKA GOŚCIA 
PIĄTEK, 21 GRUDNIA 2012; Dzień powszedni - III miesiąca ku czci Miłosierdzia Bożego;  

   10:00 – Za śp. syna Chrzestnego + Jerzego Milbrodt - dar intencji od ojca chrzestnego 
                      Jana Hernik z rodziną  

 10:00 – Za śp. szwagra + Tadeusza Zaczek - dar intencji od p. Wandy Kaczmarskiej 
 10:30 – NABOŻEŃSTWO DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO Z WYPOMINKAMI 
      10:30 – 12:00 – SPOWIEDŹ ŚW. Z UDZIAŁEM SPOWIEDNIKA GOŚCIA 
      18:30 – 20:00 – SPOWIEDŹ ŚW. Z UDZIAŁEM SPOWIEDNIKA GOŚCIA 
 19:00 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże dla żony Katarzyny 
SOBOTA, 22 GRUDNIA 2012; Dzień powszedni; 

   10:00 – W Bogu wiadomej intencji - intencja p. Stanisławy Pióro 
     10:00 – 12:00 – SPOWIEDŹ ŚW. Z UDZIAŁEM SPOWIEDNIKA GOŚCIA 
     17:00 – 20:00 – SPOWIEDŹ ŚW. Z UDZIAŁEM SPOWIEDNIKA GOŚCIA 

                              IV TYDZIEŃ ADWENTU 

   18:30 – Za śp. tatę + Jana Dobrzyński w 5. rocznicę śmierci - dar intencji od córki Moniki 
NIEDZIELA, 23 GRUDNIA 2012; 4 ADWENTU; 
            9:30 – Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże 
                               Błogosławieństwo dla męża Jerzego - dar intencji od żony Małgorzaty z córkami  
         11:00 – Za śp. rodziców + Stanisława i + Katarzynę Szkoda, brata + Adolfa, oraz  
                               męża + Bernarda - dar intencji od p. Reginy Fletcher z rodziną 
     12:00 – 13:00 – SPOWIEDŹ ŚW. Z UDZIAŁEM SPOWIEDNIKA GOŚCIA 

Castleford 16:15 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Boże Błogosławieństwo i potrzebne łaski dla 

                               małżonków pp. Pauliny i Michała oraz syna Jana w 1. rocznicę ślubu 
     18:00 – 20:00 – SPOWIEDŹ ŚW. Z UDZIAŁEM SPOWIEDNIKA GOŚCIA   

Leeds       19:00 – Za śp. mamę + Marię Połeć z okazji 5. rocznicy śmierci oraz Jej ++ rodziców  

                               i ++ rodzeństwo - dar intencji od córek Jolanty i Renaty z rodzinami 

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 



*  GAUDETE - Trzecią niedzielę Adwentu nazywamy niedzielą Gaudete – „Radujcie się!”, 
od słów z Listu św. Pawła do Filipian (Flp 4,4-5): „Radujcie się zawsze w Panu, raz jeszcze 
powtarzam: radujcie się! Pan jest blisko”. Dlatego też w dzisiejszej liturgii zamiast fioletowych 
pojawiły się szaty różowe, nawiązujące do koloru nieba o wschodzie słońca i mówiące, że Zbawiciel 
– Wschodzące z wysoka Słońce jest już naprawdę blisko. 
*  SERDECZNIE WITAMY KONSULA GENERALNEGO RP Z MANCHESTER pana       
Łukasza Lutostańskiego z małżonką, który przybył do naszej Parafii z „roboczą” wizytą 
przedświąteczną z okazji naszego bazaru świątecznego. Nowemu Panu Konsulowi i nowej ekipie 
konsularnej życzymy na tym odpowiedzialnym stanowisku wszelkiej pomyślności. 
*  TO JUŻ DRUGA POŁOWA ADWENTU - W tym tygodniu, a dokładnie od jutra, 
wkroczymy w okres bezpośredniego przygotowania do uroczystości Narodzenia Pańskiego. 
Przypatrzmy się, jak przeżywamy ten święty czas. Może to właściwy moment na korektę naszego 
postępowania, na pojednanie się z Bogiem i bliźnimi poprzez szczerą spowiedź. Kościół przychodzi z 
pomocą jako szafarz Bożego Miłosierdzia.  

*  MSZE ŚWIĘTE RORATNIE - Przepisy liturgiczne pozwalają, aby w dni powszednie 
Adwentu odprawiać jedną Mszę wotywną o Najświętszej Maryi Pannie, tak zwane roraty. Do licznego 
udziału w tej Mszy, odprawianej w naszym kościele codziennie o godz. 10:00 zapraszamy.  Niech też 
nie zabraknie podejmowanych dobrowolnie umartwień. Pamiętajmy o wsparciu potrzebujących i 
czynieniu dobra, choćby przez złożenie dzisiaj daru na potrzeby Fundacji Ks. Kardynała J. Glempa. 

*  KALENDARZE PAPIESKIE A.D. 2013, KARTKI ŚWIATECZNE I 
POŚWIĘCONE OPŁATKI  można nabyć w kaplicy przy zakrystii. Przygotowując się do 
świąt Bożego Narodzenia, pamiętajmy o naszych chrześcijańskich i narodowych tradycjach. 
Niech nie zabraknie w naszych domach pobłogosławionego w kościele wigilijnego opłatka.  

PASTERKA W NORMANTON   -   U ŚW. JANA CHRZCICIELA   -   W PARAFII ANGIELSKIEJ PO POLSKU - 
Ks. Prob. Very Rev Canon Peter Maguire zgodził się abyśmy mogli przeżyć w kościele przy Newland Lane - WF6 
1BA - POLSKĄ  PASTERKĘ W WIGILIĘ BOŻEGO NARODZENIA 24 GRUDNIA O GODZ. 21:30. Zapraszamy. 
 

*  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 od adwentu obowiązuje cykl czytań „C”; a w tygodniu „rok I”. 
Niedziela 16.12.12  g. 9.30  – R. Biedka  &  A. Pelpliński      *   g.11.00 – St. Skotna & A. Rożkowiec 
Niedziela  23.12.12  g. 9.30  – p. T. Tosta i p. M. Epstain      *   g.11.00 – T. Hough & W. Świercz 
Niedziela  30.12.12  g. 9.30  – rodzina pp. Epstain                *   g. 11.00 –  M. Ions  &  T. Kurdziel 
Niedziela    6.01.13  g. 9.30  – A. Sztyrbicka & B. Malach      *   g.11.00 –  rodzina pp. Kula 
Niedziela  16.01.13  g. 9.30  – J. Epstain  &  J. Lesiak     *   g.11.00 – K. Niczyperowicz & H. Stanisławska 

*  PARKOWANIE NA „P” W SZPITALU Osoby posiadające pozwolenia na 
parkowanie w szpitalu, których ważność wygasa w grudniu tego roku proszone są o 
wymienianie starych „permitów” na nowe w sklepiku parafialnym. Wymiana jest 
BEZPŁATNA, pod warunkiem zwrotu starego pozwolenia. 

*  OKAZJA DO SPOWIEDZI ŚWIĘTEJ  codziennie ½ godziny przed każdą Mszą Świętą,  
*  KSIĘGA INTENCJI MSZALNYCH NA ROK 2013 OTWARTA  - Prosimy Parafian o składanie 
intencji mszalnych. Przyjmowanie intencji odbywa się w kaplicy przy zakrystii po Mszach Świętych.  
*  KANCELARIA PARAFIALNA - czynna jest każdego dnia po Mszach Św. rano lub wieczorem. 
Można umówić się także telefonicznie na spotkanie z Ks. Proboszczem na określony termin. 

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

* PASTERKI  -  MSZA ŚW. WIGILIJNA W NOC BOŻEGO NARODZENIA 
 

 LEEDS  – kościół parafialny MB Częstochowskiej – LS7  4JE – godz. 24:00 
 HARROGATE – kościół angielski  – św. Roberta  – HG1 1HP          – godz. 21:30 
 NORMANTON   – kościół angielski    – św. Jana Chrzciciela    –  WF6 1BA – godz. 21:30 

*  SPOWIEDŹ ADWENTOWA  PRZED ŚWIĘTAMI z udziałem 
spowiednika Gościa odbędzie się w naszym kościele od czwartku wg porządku 



*  KIERMASZ ŚWIĄTECZNY - HARCERSTWO I POLSKA SZKOŁA SOBOTNIA - 
zaprasza. Na stoiskach znajdą Państwo: okolicznościowe ozdoby, stroiki wypieki, ciasta i PĄCZKI 
różności, czyli „mydło i powidło”, książki i karty świąteczne 

 

KONSULAT GENERALNY RP W MANCHESTERZE 
 

 Konsulat Generalny RP w Manchesterze uprzejmie informuje, 

że wychodząc naprzeciw oczekiwaniom obywateli polskich zamieszkałych w okręgu konsularnym oraz 

dążąc do ułatwienia Państwu uzyskania dokumentów paszportowych, urząd rozpoczął organizowanie 

dyżurów konsularnych w terenie.  

 Dyżur w Leeds  odbędzie się 2.02.2012, w Polskim ośrodku. Początkowo w trakcie dyżurów 

konsularnych będzie możliwość złożenia wniosków o paszporty tymczasowe oraz 5 letnie dla dzieci do 5 

roku życia oraz paszporty tymczasowe dla dorosłych, załatwienie spraw z zakresu obywatelstwa oraz 

niektórych spraw prawnych np. poświadczenia własnoręczności podpisu. Jednocześnie informujemy, że 

liczba miejsc na spotkanie z konsulem jest ograniczona i o zapisie na spotkanie będzie decydować 

kolejność zgłoszeń. Tylko osoby, które otrzymają potwierdzenie z datą i godziną spotkania będą mogły 

załatwić swoją sprawę w trakcie dyżuru konsularnego. 

 Aby umówić się na spotkanie z konsulem w trakcie dyżuru konsularnego należy wysłać e-mail pod 

adres: manchester.kg.msk@msz.gov.pl W treści maila prosimy o  podanie miejscowości do której 

chcemy się umówić na dyżur a w treści maila następujących informacji: 1. Imię i nazwisko;2 Rodzaj 

załatwianej sprawy (np. złożenie wniosku o paszport tymczasowy dla małoletniego);3.Dane dotyczące 

osoby, dla której będzie składanych wniosek w tym – data urodzenia, informacja o posiadanych 

paszportach oraz w przypadku dzieci informacje o posiadaniu polskiego aktu urodzenia oraz numeru 

PESEL. 4. Dane kontaktowe w tym numer telefonu oraz adres zamieszkania; Osoby, które zostaną 

zapisane na dyżur otrzymają mailowo potwierdzenie spotkania wraz z szczegółowymi informacjami 

dotyczącymi daty i godziny spotkania, oraz dokumentów, które należy przynieść ze sobą na spotkanie.  
 

*  ŻÓŁTE KOPERTKI NA ROK 2013 – Parafian, którzy składają ofiary w kopertkach 
„żółtych” – prosimy o odebranie nowego kompletu kopert na każdą niedzielę 2013r. w kaplicy obok 
zakrystii przez kolejne niedziele Adwentu. 
 

*  KOMITET PARAFIALNY ZAPRASZA NA OPŁATEK PARAFIALNY Polska Parafia i 
Polska Szkoła zapraszają na doroczne Spotkanie opłatkowe, które w tym roku 
odbędzie się w niedzielę 6-ego stycznia o godz. 12:45. Jak co roku  spotkamy 
się przy świątecznym stole, by przełamać się opłatkiem, złożyć sobie nawzajem 
życzenia, radować się z Dobrej Nowiny i wspólnie spożyć świąteczny obiad. Dzieci z 

naszej Szkoły przygotowały przedstawienie jasełkowe, które,  wierzymy, Państwa oczaruje. Bilety na 
spotkanie w cenie Ł 3.00 do nabycia w sklepiku parafialnym. Serdecznie zapraszamy 

 
 

 OFIARODAWCOM - którzy złożyli na potrzeby naszej parafii swoje dary na tacę w niedzielę:  
9/12/2012  + Kopertki - £ 158-66p. +  Ofiary Gift Aid - £ 239-05p. + na tacę - £ 371-33p.  + Biuletyn - £ 26-61p. 

 

*  OFIARODAWCOM NA ŚWIĄTECZNY WYSTRÓJ KOŚCIOŁA - p. Antoniemu Winnik za 
dar £ 20-00p i p. Rossa Rogoż za dar £ 5-00p. 
 

ODWIEDZINY DUSZPASTERSKIE - KOLĘDA 2012/2013 
  
 

CZWARTEK -  27.12.12r.  -  LEEDS  LS 7  CZ.I  - Gledhow Park Gr.; Gledhow Park Av.; Gledhow Park View.; Vancouver 

Place; Montreal Av.; Alberta Av.; Heathercroft of Roxholme Gr. 

PIĄTEK  -  28.12.12r.  -  LEEDS  LS 7  CZ.II  -  Woodland View; Town Street Walk; King George Av.; Ottawa Place; Regina 

Drive; Toronto Place; Alaska Place; Dominion Ave. Potternewton Heightl, Wensley Green, Norfolk Close;  

SOBOTA  -  29.12.2012r.  -  LEEDS  LS 7  CZ.III  -  St. Mary’s Cl; Mexborough Gr.; Mexborough Place; Mexborough Street; 

Mexborough Drive; Savile Road; Sholebroke View; Scholebroke Terrace; Newton Park Drive; Newton Road; Mexborough Avenue, 

Woodside Avenue 

WTOREK -  2.01.13r.  -  LEEDS  LS 7  CZ.IV  - B. Allerton Lodge, Alerton Hill; Stratford Ct. School Lane; Hardwick Croft; 

Riviera Gr.; Henconner Gr.; Henconner Cr.; Henconner Av.; Potternewton Ct.; Potternwton Lane; Beckhill Gard.; Stainbeck Gar.; 

Carrholm Rd.; Wensley Rd. St. Mary’s Close 

ŚRODA   -  3.01.2012  -  LEEDS  LS 7  CZ.V I CZ. VI - Grange Av.; Hamilton View.; Spencer Pl.;Hillcrest Av.; Hillcrest View; 

Roxholme Terrace;  Roxholme Ave. Roxholme Pl.; Oak Road; St. Martins View; St. Martins Av. Granton Road; St. Martins Cr.; St. 

Martins Grove; Blake Grove;  

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 

mailto:manchester.kg.msk@msz.gov.pl

