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SAKRAMENT BIERZMOWANIA - 23.06.2012 

- LEEDS 
 Chcąc odkryć bogactwo sakramentu bierzmowania, należałoby w Piśmie Świętym 

Starego Testamentu uważnie odczytać wszystkie opisy powołań prorockich, czyli zdarzenia, w 

których Bóg wzywa konkretnego człowieka, by wziął odpowiedzialność za dwie wielkie wartości 

- za wiarę i za czystość sumienia. W przypadku Nowego Testamentu należy powrócić do sceny 

Zesłania Ducha Świętego, w której ludzie, posiadający łaskę uświęcającą, ale niezaprzeczalnie 

ludzie jeszcze wtedy słabi, obdarzeni zostali wielką mocą. Po wyjściu z Wieczernika są już 

odmienieni – ich słowo ma niespotykaną moc, nie obawiają się cierpienia i wreszcie  potrafią  

bronić Chrystusa i Ewangelii. To jest właśnie owoc bierzmowania, umocnienia przez Ducha 

Świętego, który ich wypełnił. 

 Sakrament bierzmowania udziela szczególnej łaski potrzebnej do dawania świadectwa wierze w Chrystusa 

Zmartwychwstałego. Chodzi o uświęcenie otoczenia, w którym człowiek żyje, o przekaz wiary drogą świadectwa: o 

wyznanie wiary wtedy, kiedy to jest potrzebne, o jasne stwierdzenie: jestem katolikiem, jestem człowiekiem wierzącym; 

chodzi o obronę wiary wtedy, kiedy przy nas poszczególne prawdy wiary są atakowane; i chodzi o świadectwo wiary dane 

czynem. W sakramencie bierzmowania Duch Święty uzdalnia nas do składania tego świadectwa. 

 Znakiem sakramentu bierzmowania jest gest nałożenia rąk biskupa na tego, który sakrament przyjmuje, oraz 

namaszczenie jego czoła świętym olejem, krzyżmem świętym. Ten olej jest konsekrowany przez biskupa w Wielki 

Czwartek.  

Biskup, namaszczając olejem czoło bierzmowanego, wypowiada słowa: "przyjmij znamię Ducha Świętego". To jest istota 

sakramentu bierzmowania - "przyjmij znamię Ducha Świętego". W tym bowiem momencie Duch Święty nie tylko wypełnia 

człowieka, ale również wyciska na nim niezatarte znamię, które doskonaląc znamię, jakie otrzymaliśmy na chrzcie świętym, 

będzie towarzyszyło nam przez całą wieczność. Bierzmowany wyróżnia się na wieki od reszty. 

 W tym znaku bierzmowania chodzi o pasowanie chrześcijanina na żołnierza. Odwołując się do słów św. Pawła, który 

uważa, że chrześcijanin jest żołnierzem Jezusa Chrystusa. Sakrament bierzmowania czyni chrześcijanina rycerzem, 

gotowym do obrony Chrystusa i Jego Królestwa w każdej sytuacji. 

 Sakrament ten przyjmujemy wobec świadka, współ-żołnierza, gotowego razem z bierzmowanym toczyć walkę o 

najwyższe wartości. I dlatego jest to spotkanie wyjątkowo wielkie, spotkanie na płaszczyźnie ducha potwierdzające 

gotowość do wspólnej walki. Kto zobaczy bierzmowanie jako pasowanie na żołnierza Jezusa Chrystusa, konsekwentnie 

dostrzega też zupełnie nowy wymiar pozostawania w grzechu po bierzmowaniu. Można posłużyć się porównaniem 

nawiązującym do  kategorii wojskowych: zupełnie inne kategorie stosujemy do ludzi świeckich, którzy uciekają z linii 

frontu, a zupełnie inne do żołnierzy, którzy byli zobowiązani bronić danego odcinka, a zbiegli. To nie tylko grzech, to nie 

tylko ucieczka z linii frontu, lecz także zdrada, przejście na stronę przeciwnika. 

 Podziękujmy Bogu za sakrament bierzmowania, który otrzymaliśmy, i za to znamię żołnierza Chrystusa wyciśnięte 

w naszej duszy. Dar łaski ukryty w sakramencie bierzmowania jest rozumiany w Kościele jako dodatkowy zmysł, jako 

wyjątkowa intuicja, którą człowiek otrzymuje od Boga celem zrozumienia, z jednej strony wartości Bożych, a z drugiej 

potęgi zła i metod jego działania. Można powiedzieć, że sakrament bierzmowania doskonali to, co Chrystus ujął krótko: 

bądźcie prości jak gołębice i przebiegli jak węże. Bogactwo tej intuicji, tego dodatkowego zmysłu, jaki otrzymujemy w czasie 

bierzmowania, można odkryć przez rozszczepienie, tak jak rozszczepia się światło przez pryzmat i powstaje tęcza. Jasne 

światło daje piękny zestaw różnych kolorów. Tęczą tych darów Bożych jest siedem tak zwanych darów Ducha Świętego:  

 Chodzi o dar mądrości, czyli precyzyjnego odkrycia bogactwa dobra i potęgi zła.  

 Drugim darem jest dar rozumu, czyli dar rozumienia spraw Bożych przekazanych w Objawieniu.  

 Trzecim darem jest dar rady, czyli gotowość przyjęcia pouczenia, szczególnie chodzi o samego Boga.  

 Dar pobożności doskonali modlitwę, bliski kontakt z Panem Bogiem. 

 Dar umiejętności umożliwia podejście z wielkimi wartościami do ludzi tak, by umieli je przyjąć.  

 Dar męstwa potrzebny zarówno w sięganiu po wielkie wartości, jak i w walce ze złem. Najbardziej 

wstydzimy się tchórzostwa. W sakramencie bierzmowania otrzymujemy dodatkowy Boży dar, abyśmy pokonali 

lęk.  

 Wreszcie ostatnia barwa tego jasnego światła Ducha Bożego, które pada w nasze serce w chwili 

bierzmowania, to dar bojaźni Bożej, czyli liczenia się z Bogiem, nie w tym znaczeniu, aby się Boga bać, lecz w 
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NIEDZIELA, 17 CZERWCA 2012; 11 ZWYKŁA; 
    9:30 – Do Bożej Opatrzności dziękczynna za narodziny syna Maksymiliana Ross  
                               z prośbą o Błogosławieństwo Boże i zdrowie dla całej rodziny 

       11:00 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże i zdrowie dla  
                    Członków Związku Byłych Junackich Szkół Mechanicznych i Ich rodzin oraz  
                     za zmarłych ++ Członków Związku  

Harrogate16.30 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże, zdrowie i potrzebne 

                                łaski dla DZIECI I KOMUNIJNYCH I ICH RODZIN W HARROGATE 2012 ROKU 
                  19.00 – Za śp. mamę i babcię + Henrykę Lemiec, oraz prababcię  
                               + Zofię Lenczewską - dar intencji od córki Iwony z rodziną 
  

PONIEDZIAŁEK, 18 CZERWCA 2012; Dzień powszedni; 
 10:00 – Za śp. mamę + Czesławę w 1. rocznicę śmierci - dar intencji p. Barbary Malach 
WTOREK, 19 CZERWCA 2012; Dzień powszedni; 
 10:00 – Za śp. męża + Konstantego, rodziców + Jana i + Walentynę, oraz + Józefa  
                               i + Annę, oraz rodzeństwo z obu stron - intencja p. Elżbiety Druś 
ŚRODA, 20 CZERWCA 2012; Dzień powszedni; 
 11:00 – Za śp. męża + Józefa Rudzik i synową + Mary - intencja od p. Marii Rudzik 
 CZWARTEK, 21 CZERWCA 2012; Wspomnienie Alojzego Gonzagi; 
 10.00 – Za śp. rodziców + Eleonorę i + Kazimierza Szwedzińskich, oraz  
                               siostrę Barbarę - dar intencji od rodziny 
PIĄTEK, 22 CZERWCA 2012; Święto św. Jana Fishera, bpa i św. Tomasza More’a;  
                  10.00 – Do NSPJ z prośbą o Błogosławieństwo Boże potrzebne łaski i powrót do zdrowia 
                               przez szczęśliwie zakończenie kuracji dla mamy Krystyny - dar int. córki Joanny  
SOBOTA, 23 CZERWCA 2012; Dzień powszedni; DZIEŃ OJCA W POLSCE; 
 12:00 – Do Ducha Świętego z prośbą o Jego Dary dla przyjmujących Sakrament 
                               Bierzmowania, aby Wiarę mężnie wyznawali, bronili Jej i według Niej żyli 
 16:00 – ŚLUB - Jakub GRODZICKI & Anna STANISŁAWSKA   
 

                         XII TYDZIEŃ ZWYKŁY 

  18.30 – Za śp. + Helenę i + Jana Mendak - dar int. od p. Janiny Epstein z dziećmi   
NIEDZIELA, 24 CZERWCA; UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA ŚW. JANA CHRZCICIELA; 
    9:30 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski  
                               w pracy duszpasterskiej i dar zdrowia dla Ks. Prob. Jana Zaręby z okazji urodzin  
                               i imienin - dar intencji od Koła Żywego Różańca  

       11:00 – Za śp. poległych i zmarłych ++ Dowódców Armii Polskiej na Zachodzie  
                    i ++ Dowódców Armii Krajowej w Polsce - dar intencji Koła SPK w Leeds 

Castleford16.15 – Za śp. mamę + Gertrudę Łobocką i brata + Krzysztofa - dar intencji od  

                               córki Iwony z rodziną  
                  19.00 – Za śp. mamę + Janinę Winnik w dniu imienin - dar intencji od córki i synów 

*  KOLEKTA NA FUNDACJĘ JANA PAWŁA II - zostanie zebrana jako II taca u drzwi kościoła 
dzisiejszej niedzieli -17 czerwca. Polecamy ją szczególnej ofiarności wiernych.  
*  CZERWIEC MIESIĄCEM NSPJ - Litanie do NSPJ odmawiamy każdego dnia po Mszy św.  
*  UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA ŚW. JANA CHRZCICIELA - W przyszłą niedzielę, 24 
czerwca, obchodzić będziemy uroczystość narodzenia świętego Jana Chrzciciela. Jest on jedynym 
świętym oprócz Matki Bożej, którego narodzenie wspomina się w liturgii Kościoła. Wynika to z jego 
ogromnego znaczenia jako poprzednika Mesjasza. 

 

 OSTATNIE SPOTKANIE DLA KANDYDATÓW 
DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA - OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA 

 
 

         W PIĄTEK - 22 CZERWCA - o godz. 19:00  

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 



OKAZJA DO SPOWIEDZI ŚWIĘTEJ DLA  
KANDYDATÓW DO BIERZMOWANIA, RODZICÓW I 

ŚWIADKÓW CODZIENNIE - DO CZWARTU  
OD GODZ. 19:00 

W PIĄTEK O GODZ. 20:00 
 

 

*  EGZAMIN PRZED BIERZMOWANIEM - zapraszamy kandydatów do 
Bierzmowania CODZIENNIE W TYM TYGODNIU - DO CZWARTKU - o godz.19:30 - 
można zdać Egzamin - przynosimy ze sobą katechizm. 
  

  W ŚRODĘ o godz. 19:30 W KAPLICY ŚW. STANISŁAWA można 
odrabiać zaległe katechezy na spotkaniu z p. mgr teologii Danielem Babynko - 
katechetą 
 

*  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  17.06.12  g. 9.30  – R. Biedka  &  A. Pelpliński     *   g.11.00 – St. Skotna & A. Rożkowiec 
Niedziela  24.06.12  g. 9.30  – p. T. Tosta i p. M. Epstain      *   g. 11.00 –  T. Hough & W. Świercz 
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 
 

*  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.  
 

*  KOMITET PARAFIALNY ZAPRASZA NA 
PIKNIK ŚWIĘTOJAŃSKI - Komitet Parafialny 
zaprasza serdecznie w niedzielę 24-ego czerwca na 
Piknik Świętojański. Jak co roku obchodzić będziemy 
wówczas imieniny (i urodziny) naszego Księdza 
Proboszcza , zapraszając wszystkich Parafian na dużą 
salę na ciasto, lampkę wina lub soku oraz kawę i 
herbatę. Po odśpiewaniu sto–lat i wzniesieniu toastu 
rozpocznie się część piknikowa, czyli zabawy i 

grillowanie na świeżym powietrzu, jeśli pogoda dopisze. Chcemy też urządzić 
kiermasz wypieków oraz tego wszystkiego co mogłoby zachęcić, zadziwić, rozbawić 
lub zachwycić. Będzie dużo atrakcji dla dzieci, loteria i  fajna muzyka. Zapraszamy! 
Wszystkich zainteresowanych wystawieniem własnej twórczości na Pikniku Świętojańskim, 
czy to w celu wystawowym, czy handlowym zapraszamy serdecznie. Zainteresowani 
proszenie są o kontakt z p. Prezes Parafii Magdaleną Ions - osobiście lub pod nr Tel. 
07973365266.  
 

PIELGRZYMKA DO HOLYWELL PANTASAPH.  
 

 W ostatnią niedzielę lipca, tj. 29-ego Parafia w Leeds organizuje doroczną jednodniową 

*  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. 



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. 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 opuszczeniem włości Thevita spoczął św. Beuno. 

*  KS. BISKUP ARTUR ROCH ZAPRASZA NA 
PROCESJĘ BOŻEGO CIAŁA - NIEDZIELA 24.06.2012 

- Procesja wyruszy o godz. 14:00 z Domu Opieki MOUNT St. St. Joseph’s 
Home, Little Sisters of the Poor, Shire Oak Road, Leeds LS6 2DE - Dzieci 
są proszone, aby założyły swoje stroje pierwszokomunijne.  
*  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. 
*  NOWOŚĆ W RESTAURACJI! - Już od 3 czerwca w każdą niedzielę zapraszamy na  
BUFET Z PIECZENI „CARVERY”- pieczeń wieprzowa. wołowa i z indyka, plus jarzyny i dodatki - 
BIERZ ILE ZJESZ!     £8.00  od osoby. Inne dania do wyboru z jadłospisu. 
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