
pączki  i inne różności. W tym roku postaramy się Państwa olśnić i zadziwić. Zapraszamy zatem 
serdecznie w Niedziele Palmową, po Mszach Świętych.  
*  PREZES ZJEDNOCZENIA POLSKIEGO - pani Magda Ions - przyjmuje zamówienia na 
wieńce na rocznicę mordu katyńskiego. Zainteresowani proszeni są o kontakt.  
 

*  ŚWIĘCONE PARAFIALNE - W tym roku doroczna nasza agape 
wielkanocna, czyli Świecone Parafialne odbędzie się w niedzielę 15-go kwietnia, 
o godz. 12:45. Bardzo serdecznie zapraszamy do wspólnego radowania się z 
nami ze Zmartwychwstania Pańskiego przy naszym wspólnotowym, godnie 
zastawionym stole. Poczęstunek uświetnią swym występem dzieci z naszej 
Szkoły, a zaszczyci nas swą obecnością Konsul RP w Konsulatu w 
Manchesterze. Bilety do nabycia w sklepiku parafialnym, u pani Stasi Skotnej 
lub Magdy Ions. Cena biletu Ł3.00. Zapraszamy! 
 

Mimo naszych gorących próśb i nalegań, niektórzy z 
państwa w dalszym ciągu parkują pod murem naszych 
sąsiadów z naprzeciwka. Prawnie, zarówno chodnik jak i 
połowa ulicy jest ich WŁASNOŚCIĄ PRYWATNĄ  i maja 
oni prawo, by parkowanie tam uznać za wtargniecie na teren 

ich posesji. Dlatego bardzo prosimy o nie parkowanie tam samochodów! Pozwolenia na 
parkowanie na terenie szpitala są dostępne w sklepiku parafialnym.  
 

 
 

*  OFIARODAWCOM - którzy złożyli na potrzeby naszej parafii swoje dary na tacę w niedzielę: 
11/03/2012  + Kopertki ‐ £ 173‐23p. +  Ofiary Gift Aid ‐ £ 179‐50p.  +  na tacę ‐ £ 422‐11p.  + Biuletyn ‐ £ 30‐51p. 

 
*  PREZEZ KOMITETU PARAFIALNEGO PANI MAGDALENA IONS bardzo 
serdecznie dziękuje wszystkim osobom biorącym udział w pracach przygotowawczych i 
organizacyjnych  przed, w czasie i po Kursie Wiedzy Religijnej w piątek 16.03.2012r. 
Podziękowania kieruję tak do osób z Komitetu, jak i spoza, czyli (w kolejności alfabetycznej) 
do  Pań: Danusi Corkhill , Haliny Czachurskiej, Janiny Epstein, Aleksandry Jarosz, Wandy 
Kaczmarskiej, Gosi Lesiak,  Barbary Malach, Zuzanny Sawickiej, Anity Skierawskiej,  Stasi 
Skotnej, Kasi Sławskiej, Aliny Sztyrbickiej i Ewy Zalewskiej; Państwa Danusi i Ryszarda 
Biedka  oraz Kasi i Norberta Stachurskich oraz Panów Daniela Babynko i Zygmunta Green. 
Dzięki Państwa pracy Parafia nasza mogła zaprezentować się w jak najlepszym świetle, a goście 
poczuć, jak w domu. Za ogrom pracy, bezinteresowność i życzliwość - serdeczne Bóg zapłać.   
 
*  KONKURS WIELKANOCNY - STRONY INTERNETOWEJ PARAFII - szczegóły 
konkursu na stronie parafialnej. Serdecznie zaprasza wszystkich Parafian do udziału w Konkursie 
Wielkanocnym 2012. Jego celem jest kultywowanie i podtrzymywanie tradycji wielkanocnych, 
edukacja kulturalna w zakresie zwyczajów i obyczajów polskich jak również motywowanie do 
twórczego i artystycznego tworzenia poprzez integracje lokalnych środowisk na emigracji.  
ZASADY KONKURSU !!!  
1. Zrób zdjęcie koszyczka wielkanocnego na stole przed śniadaniem wielkanocnym. 

 

2. Upewnij się że na zdjęciu jest 
w i d o c z n y  t w ó j  k o s z y c z e k 
wielkanocny oraz biała kartka 
papieru A4 z napisem Leeds 2012 
  

3. Wyślij zdjęcie na adres mailowy 
parafialeeds@gmail.com z dopiskiem 
w temacie Konkurs Wielkanocny oraz 
twoimi danymi kontaktowymi. 
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 Św. Józef oblubieniec Najświętszej Maryi Panny, w kalendarzu liturgicznym Kościoła 
zajmuje miejsce specjalne, a  jego wspomnienie Kościół obchodzi w sposób uroczysty. Kim 
był  Św. Józef?  Wiemy, że pochodził z rodu króla Dawida. Wykazuje to św. Mateusz (Mt 1,1-
17) i św Łukasz (Łk 3,23-38). Św. Józef nie był według ciała ojcem Jezusa Chrystusa. Był nim 
jednak według żydowskiego prawa, jako małżonek Maryi i tak go też czasem nazywają 
Ewangelie (np. Łk 2,33,48; 4,22). Św. Józef mieszkał zapewne w Nazarecie. Ewangeliści 
bowiem podają, że Józef wziął do siebie Maryję (Mt 1,19-20). A wiemy z tychże Ewangelii, że 
mieszkał w Nazarecie. Według niektórych pisarzy kościelnych Maryja i Józef złożyli ślub 
dozgonnej czystości. Ewangelie wspominają o „braciach” i „siostrach” Pana Jezusa. Tak 
jeszcze dzisiaj narody bliskiego Wschodu zwykły nazywać bliskich krewnych. Maryja miała 
jedynego tylko Syna, Jezusa Chrystusa, którego poczęła w swoim łonie cudownie za sprawą 
Ducha Świętego 
 Jaki był zawód św. Józefa? Hebrajski wyraz charasz oznacza rzemieślnika, 
wykonującego prace w drewnie, w metalu, w kamieniu. Św. Józef wykonywał zatem 
narzędzia codziennego użytku, konieczne również w gospodarce rolnej; mógł być również 
cieślą 

Po raz pierwszy Ewangelie wspominają o św. Józefie z okazji jego zaślubin z  Maryją (Mt 1,18-25; Łk 1,27,34). Według 
żydowskiego prawa dopełniło się ono przez podpisanie umowy małżeńskiej oraz po wprowadzeniu po pewnym czasie 
poślubionej do domu małżonka wśród ślubnych uroczystości. Św. Józef jest wspomniany w Ewangeliach z okazji poczęcia 
Pana Jezusa, spisu ludności zarządzonego przez cesarza Augusta, narodzenia Chrystusa Pana, ofiarowania Go w Świątyni, 
pokłonu Trzech Mędrców (Magów), ucieczki do Egiptu i powrotu do Nazaretu. Przy publicznym nauczaniu Pana Jezusa 
jest wzmianka jedynie o św. Józefie. Według podania św. Józef już wówczas nie żył. Miałby więc najpiękniejszą śmierć, bo 
na ręku Jezusa i Maryi. Miałby także najuroczystszy pogrzeb, bo z Ich udziałem. Może dlatego św. Józef jest uważany za 
szczególnego patrona dobrej śmierci. Jest rzeczą uderzającą, że w wydarzeniach z dziecięcych lat Pana Jezusa św. Józef 
odgrywa pierwszą rolę: jemu anioł wyjaśnia tajemnicę wcielenia Pana Jezusa, jemu poleca ucieczkę do Egiptu i powrót do 
Nazaretu po śmierci Heroda.  
 Ikonografia przedstawia zwykle św. Józefa jako starca, by w ten sposób podkreślić dogmatyczną prawdę o 
dziewiczym poczęciu Pana Jezusa i o dziewiczym pożyciu Maryi z Józefem. W rzeczywistości jednak św. Józef był 
młodzieńcem w pełni urody i sił. Pisarze Kościoła świętego podkreślają, że do tak wielkiej godności, opiekuna Pana Jezusa, 
oblubieńca Maryi i żywiciela – głowy Rodziny, powołał Pan Bóg męża o niezwykłej cnocie. Dlatego słusznie stawiają oni św. 
Józefa na czele wszystkich świętych Pańskich, a Kościół obchodzi jego doroczną pamiątkę, mimo Wielkiego Postu, jako 
uroczystość. O św. Józefie pierwszy pisał św. Hieronim (zm. 420), a pierwszy o nim traktat teologiczno-ascetyczny napisał 
słynny uczony-teolog, Jan Gerson (zm. 1429). Izydor z Izolani napisał o św. Józefie pierwszą Summę (ok. 1528). 
Szczególnym nabożeństwem do św. Józefa wyróżniała się św. Teresa z Avila (zm. 1582). Z cały zaangażowaniem szerzyła 
Święta kult świętego Józefa słowem i pismem. Jego też obrała za głównego patrona zreformowanego przez siebie zakonu 
karmelitańskiego. Podobni uczynił św. Franciszek Salezy (zm. 1622) i św. Wincenty de Paul (zm. 1660). Św. Jan Bosko (zm. 
1888) dał św. Józefa za patrona swojej młodzieży rzemieślniczej i założył wśród niej stowarzyszenie św. Józefa. Św. Leonard 
Murialdo (zm. 1900) założył nową rodzinę zakonną pod wezwaniem św. Józefa (józefitów). Papież Jan XXIII, który na 
Chrzcie świętym otrzymał imię Józef, do kanonu Mszy świętej dołączył imię św. Józefa i wydał również osobny list papieski, 
zalecający szczególne nabożeństwo do tegoż niebieskiego Orędownika (1961). 
 Ze świętem liturgicznym św. Józefa, po raz pierwszy spotykamy się w wieku IV w klasztorze św. Saby pod 
Jerozolimą. Na Zachodzie zaczęło powoli przyjmować się od wieku VIII. Do brewiarza i do mszału rzymskiego je papież 
Sykstus IV (1479), a papież Grzegorz XV (1621-1623) rozszerzył je na cały Kościół. Na początku wieku XIX przełożeni 
generalni 43 zakonów wystąpili do Stolicy Apostolskiej z prośbą o ustanowienie osobnego święta Opieki Św. Józefa nad 
Kościołem Chrystusa. Papież Pius IX przyczynił się do prośby i ustanowił to święto (1847). Papież św. Pius X (zm. 1914) 
podniósł je do rangi uroczystości I klasy. Papież Pius XII zniósł to święto, a w jego miejsce wprowadził święto nowe tej 
samej klasy na dzień 1 maja – „Św. Józefa Pracownika”. Tak pozostało dotąd z tym, że ostatnia reforma liturgiczna (1969) 
zaniżyła rangę tegoż święta do dowolnego wspomnienia. Papież Benedykt XV do Mszy świętej, w której się wspomina św. 
Józefa, dołączył osobną o nim prefację (1919). Leon XIII (zm. 1903) wydał pierwszą w dziejach Kościoła encyklikę o św. 
Józefie. Wreszcie św. Pius X zatwierdził litanię do św. Józefa, do publicznego odmawiania. Cały miesiąc marzec jest 
poświęcony szczególnej czci św. Józefa, a w tygodniu każda środa. Wiele krajów obrało sobie św. Józefa za patrona. Tak np. 
uczyniły katolicka Kanada (1624), Czechy (1655), Austria (1689), Hiszpania (1679), Portugalia (1744) itp. Podobnie też 
uczyniło wiele miast.  
 W Polsce wzniesiono aż 264 kościołów ku czci św. Józefa Imię św. Józefa należy do najczęściej spotykanych w Polsce. 

Strona internetowa parafii: www.parafialeeds.com 



 

NIEDZIELA, 18 MARCA 2012; 4 WIELKIEGO POSTU - LAETARE - DZIEŃ MATKI W ANGLII; 
   9:00 – GORZKIE ŻALE PRZED NAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENTEM 
   9:30 – Za śp. tatę + Józefa Kłosińskiego - int. od córki p. Janiny Epstein z dziećmi 
 10:45 – GORZKIE ŻALE  

   11:00 – Do Boże Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże i zdrowie dla  
                      kochanych naszych MAM W DNIU MATKI – oraz o wieczne zbawienie dla  
                      naszych MAM, które odeszły już do wieczności – dar intencji od dzieci  
                      i młodzieży Polskiej Szkoły w Leeds 

Harrogate 16:30 – Za śp. dziadka + Stefana, dziadków + Marię, + Szymona i + Bolesławę - dar 
                                 intencji od rodziny pp. Player 
 19:00 – Za śp. dziadków + Krystynę i + Stefana Kwiatkowskich - int. wnuczki Agnieszki 
PONIEDZIAŁEK, 19 MARCA; Uroczystość św. Józefa; 
 10:00 – Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem św. Józefa z prośbą o Boże  
                                 Błogosławieństwo i potrzebne łaski dla wnuka Jozeph’a - int. p. Barbary Malach 
WTOREK, 20 MARCA 2012; Dzień powszedni; 
 10:00 – Za śp. + Bernie Champion - dar intencji rodziny pp. M.J. Lesiak 
ŚRODA, 21 MARCA 2012; Dzień powszedni - pierwszy dzień wiosny;  
            11:00 – Za śp. mamę + Stanisławę na rocznicę śmierci - dar intencji od  
                                 córki Wiesi Świercz z rodziną 
 19.00 – Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem Matki Bożej z prośbą o Boże  
                                 Błogosławieństwo na każdy dzień i moc darów Ducha Świętego dla Marcina, 
                                 aby odnalazł drogę do Boga - dar intencji od wujka Pawła z rodziną 
CZWARTEK, 22 MARCA 2012; Dzień powszedni; 
 10.00 – Za śp. + Zofię i  + Józefa oraz + Aleksandrę Bartoszków - dar int. pp. Leszczyńskich 
PIĄTEK, 23 MARCA 2012; Dzień powszedni; 
 10:00 – NABOŻEŃSTWO DROGI KRZYŻOWEJ 
 10:30 – Za ++ dusze w czyśćcu cierpiące - dar intencji od pana Leonarda Bieganowskiego 
 19:00 – NABOŻEŃSTWO DROGI KRZYŻOWEJ 
 19:30 – Za śp. żonę + Kazimierę Rabuszko z okazji imienin - dar int. od męża z dziećmi 
SOBOTA, 24 MARCA 2012; Dzień powszedni; 
   8:30 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Boże Błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne 
                                 łaski dla mamy Danuty i rodzeństwa Lilii, Czesława, Waldemara i Macieja  
                                 i Ich rodzin - dar intencji rodziny pp. M.J. Lesiak  
 

                      V TYDZIEŃ WIELKIEGO POSTU  
   18:30 – Za śp. ojca + Waldemara Błędzkiego w 2. rocznicę śmierci - int. od dzieci 

NIEDZIELA, 25 MARCA 2012; 5 WIELKIEGO POSTU - przejście na czas letni; 
   9:00 – GORZKIE ŻALE PRZED NAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENTEM 
   9:30 – Za śp. mamę + Annę Laskowską w 4. rocz. śmierci - int. córki Iwony z rodziną 
 10:45 – GORZKIE ŻALE  

   11:00 – Za śp. męża + Wojciecha i Jego rodziców + Zofię i + Tadeusza - dar intencji  
                       od żony Janiny Epstein z rodziną 

Castelford 16:15 – Za Parafian 
 19:00 – Do Bożej opatrzności z prośbą o Boże Błogosławieństwo dla ROCZNIAKA  
                                 Hani Jagiełło, dla Jej rodziców Doroty i Pawła, rodziców chrzestnych i dziadków 
 
 

 
 
 

*  NIEDZIELE LAETARE - Dziś 4 Niedziela Wielkiego Postu zwana Niedzielą Radości 
(Laetare). Kościół święty, Nowa Jerozolima, cieszy się z obfitości dóbr nadprzyrodzonych, łask 
płynących z Chrztu i Eucharystii, którymi obdarza swe dzieci.  
W tradycji rzymskiej jest to „niedziela róż”, ponieważ w tym dniu obdarowywano się pierwszymi 
kwiatami zakwitających róż, a Ojciec Święty poświęcał złotą różę, którą ofiarowywał osobie 
zasłużonej dla Kościoła. Stąd w liturgii dzisiejszej niedzieli różowy kolor szat.  

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

 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 *  UROCZYSTOŚĆ ŚW. JÓZEFA - obchodzimy w poniedziałek  
*  UROCZYSTOŚĆ ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO związku z niedzielą, została 
przeniesiona z 25 III na dzień 26 III (poniedziałek). 
*  KOLEKTA SEKCJI CHARYTATYWNEJ  na paczki wielkanocne dla naszych 55 chorych 
Parafian zostanie zebrana dzisiejszej niedzieli u drzwi kościoła jako II taca - polecamy ją jako 
jałmużną postną ofiarności wiernych.  
*  WALNE ZEBRANIE PARAFII I POLSKIEGO KLUBU KATOLICKIEGO - powołało nowe 
władze Komitetu Parafialnego i Klubu. Dziękujemy wszystkim obecnym na zebraniu, a szczególnie 
osobom, które podjęły się trudu odpowiedzialności za animowanie życia duchowego, materialnego i 
społecznego naszej wspólnoty parafialnej. Pełny skład Komitetów podamy za tydzień w biuletynie.   

 

*  NABOŻEŃSTWA WIELKOPOSTNE W głębokim przeżywaniu Wielkiego Postu pomogą 
nam nabożeństwa wielkopostne. W każdy piątek RANO I WIECZOREM o godz. 10:00 i godz. 
19:00 z Chrystusem i Jego bolejącą Matką będziemy przemierzali Drogę Krzyżową.   
W niedziele o godz. 9:00 będziemy rozpamiętywać Mękę Pańską podczas Gorzkich Żali przed 
Najświętszym Sakramentem, a na prośbę wiernych także przed Sumą o godz. 10:45 będziemy je 
śpiewali przy akompaniamencie organ. Zapraszam wszystkich Parafian na te nabożeństwa! 
 

*  PRZYGOTOWANIA DLA KANDYDATÓW DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA   
Spotkania odbywają się dwa razy w miesiącu, kolejna katecheza :  
 

    NR 12 w NIEDZIELĘ - 18 MARCA 2012 - PO SUMIE - o godz. 12:15., a następna        

    NR 13 w NIEDZIELĘ - 1 KWIETNIA 2012 - PO SUMIE - o godz. 12:15. 
 
 

*  LEKTORZY:  - przypominamy, że w niedzielę obowiązuje cykl czytań „B”; a w tygodniu „rok II”. 
Niedziela  11.03.12  g. 9.30  – p. T. Tosta i p. M. Epstain      *   g. 11.00 –  rodzina pp. Kula 
Niedziela  18.03.12  g. 9.30  – rodzina pp. Epstain                 *  g.11.00 –  T. Hough & W. Świercz 
Niedziela  25.03.12  g. 9.30  – A. Sztyrbicka & B. Malach *  g.11.00 –  M. Ions  &  T. Kurdziel 
Niedziela    1.04.12  g. 9.30  – J. Epstain  &  J. Lesiak  *  g.11.00 – K. Niczyperowicz & H. Stanisławska 
Niedziela    8.04.12  g. 9.30  – R. Biedka  &  A. Pelpliński     *   g.11.00 –  St. Skotna & A. Rożkowiec 
 
 

 

*  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. 
*   KONKURS DLA DZIECI NA DZIEŃ MATKI - MARYJA NAJTROSKLIWSZĄ MATKĄ 
prace naszych dzieci możemy zobaczyć na planszach na dużej Sali naszego ośrodka. 

*  DAY  CENTRE  - Ostatnie spotkanie Polskiego day centre przed Świętami odbędzie się 
28-ego marca. Ponownie spotkamy się po 2-tygodniowej przerwie - 18 kwietnia. 
*  KIERMASZ ŚWIĄTECZNY POLSKIEJ SZKOŁY - Polska Szkoła Sobotnia zaprasza 
wszystkich Parafian na doroczny kiermasz Wielkanocny, który zgodnie z wieloletnią już tradycją 
odbywa się w niedzielę palmową. Na kiermaszu będzie można kupić, koszyczki do święcenia, 
baranki chlebowe, maślane i cukrowe, ozdoby wielkanocne, ciasta i babki wielkanocne, świeżutkie 

*  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. 

KOLEJNY KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI – SESJA  WIOSENNA – ROZPOCZNIE SIĘ 
        W SOBOTĘ 29 KWIETNIA O GODZ. 17:00 W NASZYM KOŚCIELE 
godz. 17:00 – 1. Konferencja – TAJEMNICA SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA, a po Mszy Św. 
godz. 19:30 – 2. konferencja – ODPOWIEDZIALNE RODZICIELSTWO cz.I 
        W SOBOTĘ 5 MAJA O GODZ. 17:00 W NASZYM KOŚCIELE 
godz. 17:00 – 3. Konferencja – ODPOWIEDZIALNE RODZICIELSTWO cz.II, a po Mszy Świętej 
godz. 19:30 – 4. konferencja – PRZYMIOTY MIŁOŚCI MAŁŻEŃSKIEJ 

K O M U N I K A T Y 



 

NIEDZIELA, 18 MARCA 2012; 4 WIELKIEGO POSTU - LAETARE - DZIEŃ MATKI W ANGLII; 
   9:00 – GORZKIE ŻALE PRZED NAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENTEM 
   9:30 – Za śp. tatę + Józefa Kłosińskiego - int. od córki p. Janiny Epstein z dziećmi 
 10:45 – GORZKIE ŻALE  

   11:00 – Do Boże Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże i zdrowie dla  
                      kochanych naszych MAM W DNIU MATKI – oraz o wieczne zbawienie dla  
                      naszych MAM, które odeszły już do wieczności – dar intencji od dzieci  
                      i młodzieży Polskiej Szkoły w Leeds 

Harrogate 16:30 – Za śp. dziadka + Stefana, dziadków + Marię, + Szymona i + Bolesławę - dar 
                                 intencji od rodziny pp. Player 
 19:00 – Za śp. dziadków + Krystynę i + Stefana Kwiatkowskich - int. wnuczki Agnieszki 
PONIEDZIAŁEK, 19 MARCA; Uroczystość św. Józefa; 
 10:00 – Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem św. Józefa z prośbą o Boże  
                                 Błogosławieństwo i potrzebne łaski dla wnuka Jozeph’a - int. p. Barbary Malach 
WTOREK, 20 MARCA 2012; Dzień powszedni; 
 10:00 – Za śp. + Bernie Champion - dar intencji rodziny pp. M.J. Lesiak 
ŚRODA, 21 MARCA 2012; Dzień powszedni - pierwszy dzień wiosny;  
            11:00 – Za śp. mamę + Stanisławę na rocznicę śmierci - dar intencji od  
                                 córki Wiesi Świercz z rodziną 
 19.00 – Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem Matki Bożej z prośbą o Boże  
                                 Błogosławieństwo na każdy dzień i moc darów Ducha Świętego dla Marcina, 
                                 aby odnalazł drogę do Boga - dar intencji od wujka Pawła z rodziną 
CZWARTEK, 22 MARCA 2012; Dzień powszedni; 
 10.00 – Za śp. + Zofię i  + Józefa oraz + Aleksandrę Bartoszków - dar int. pp. Leszczyńskich 
PIĄTEK, 23 MARCA 2012; Dzień powszedni; 
 10:00 – NABOŻEŃSTWO DROGI KRZYŻOWEJ 
 10:30 – Za ++ dusze w czyśćcu cierpiące - dar intencji od pana Leonarda Bieganowskiego 
 19:00 – NABOŻEŃSTWO DROGI KRZYŻOWEJ 
 19:30 – Za śp. żonę + Kazimierę Rabuszko z okazji imienin - dar int. od męża z dziećmi 
SOBOTA, 24 MARCA 2012; Dzień powszedni; 
   8:30 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Boże Błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne 
                                 łaski dla mamy Danuty i rodzeństwa Lilii, Czesława, Waldemara i Macieja  
                                 i Ich rodzin - dar intencji rodziny pp. M.J. Lesiak  
 

                      V TYDZIEŃ WIELKIEGO POSTU  
   18:30 – Za śp. ojca + Waldemara Błędzkiego w 2. rocznicę śmierci - int. od dzieci 

NIEDZIELA, 25 MARCA 2012; 5 WIELKIEGO POSTU - przejście na czas letni; 
   9:00 – GORZKIE ŻALE PRZED NAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENTEM 
   9:30 – Za śp. mamę + Annę Laskowską w 4. rocz. śmierci - int. córki Iwony z rodziną 
 10:45 – GORZKIE ŻALE  

   11:00 – Za śp. męża + Wojciecha i Jego rodziców + Zofię i + Tadeusza - dar intencji  
                       od żony Janiny Epstein z rodziną 

Castelford 16:15 – Za Parafian 
 19:00 – Do Bożej opatrzności z prośbą o Boże Błogosławieństwo dla ROCZNIAKA  
                                 Hani Jagiełło, dla Jej rodziców Doroty i Pawła, rodziców chrzestnych i dziadków 
 
 

 
 
 

*  NIEDZIELE LAETARE - Dziś 4 Niedziela Wielkiego Postu zwana Niedzielą Radości 
(Laetare). Kościół święty, Nowa Jerozolima, cieszy się z obfitości dóbr nadprzyrodzonych, łask 
płynących z Chrztu i Eucharystii, którymi obdarza swe dzieci.  
W tradycji rzymskiej jest to „niedziela róż”, ponieważ w tym dniu obdarowywano się pierwszymi 
kwiatami zakwitających róż, a Ojciec Święty poświęcał złotą różę, którą ofiarowywał osobie 
zasłużonej dla Kościoła. Stąd w liturgii dzisiejszej niedzieli różowy kolor szat.  

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

 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 *  UROCZYSTOŚĆ ŚW. JÓZEFA - obchodzimy w poniedziałek  
*  UROCZYSTOŚĆ ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO związku z niedzielą, została 
przeniesiona z 25 III na dzień 26 III (poniedziałek). 
*  KOLEKTA SEKCJI CHARYTATYWNEJ  na paczki wielkanocne dla naszych 55 chorych 
Parafian zostanie zebrana dzisiejszej niedzieli u drzwi kościoła jako II taca - polecamy ją jako 
jałmużną postną ofiarności wiernych.  
*  WALNE ZEBRANIE PARAFII I POLSKIEGO KLUBU KATOLICKIEGO - powołało nowe 
władze Komitetu Parafialnego i Klubu. Dziękujemy wszystkim obecnym na zebraniu, a szczególnie 
osobom, które podjęły się trudu odpowiedzialności za animowanie życia duchowego, materialnego i 
społecznego naszej wspólnoty parafialnej. Pełny skład Komitetów podamy za tydzień w biuletynie.   

 

*  NABOŻEŃSTWA WIELKOPOSTNE W głębokim przeżywaniu Wielkiego Postu pomogą 
nam nabożeństwa wielkopostne. W każdy piątek RANO I WIECZOREM o godz. 10:00 i godz. 
19:00 z Chrystusem i Jego bolejącą Matką będziemy przemierzali Drogę Krzyżową.   
W niedziele o godz. 9:00 będziemy rozpamiętywać Mękę Pańską podczas Gorzkich Żali przed 
Najświętszym Sakramentem, a na prośbę wiernych także przed Sumą o godz. 10:45 będziemy je 
śpiewali przy akompaniamencie organ. Zapraszam wszystkich Parafian na te nabożeństwa! 
 

*  PRZYGOTOWANIA DLA KANDYDATÓW DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA   
Spotkania odbywają się dwa razy w miesiącu, kolejna katecheza :  
 

    NR 12 w NIEDZIELĘ - 18 MARCA 2012 - PO SUMIE - o godz. 12:15., a następna        

    NR 13 w NIEDZIELĘ - 1 KWIETNIA 2012 - PO SUMIE - o godz. 12:15. 
 
 

*  LEKTORZY:  - przypominamy, że w niedzielę obowiązuje cykl czytań „B”; a w tygodniu „rok II”. 
Niedziela  11.03.12  g. 9.30  – p. T. Tosta i p. M. Epstain      *   g. 11.00 –  rodzina pp. Kula 
Niedziela  18.03.12  g. 9.30  – rodzina pp. Epstain                 *  g.11.00 –  T. Hough & W. Świercz 
Niedziela  25.03.12  g. 9.30  – A. Sztyrbicka & B. Malach *  g.11.00 –  M. Ions  &  T. Kurdziel 
Niedziela    1.04.12  g. 9.30  – J. Epstain  &  J. Lesiak  *  g.11.00 – K. Niczyperowicz & H. Stanisławska 
Niedziela    8.04.12  g. 9.30  – R. Biedka  &  A. Pelpliński     *   g.11.00 –  St. Skotna & A. Rożkowiec 
 
 

 

*  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. 
*   KONKURS DLA DZIECI NA DZIEŃ MATKI - MARYJA NAJTROSKLIWSZĄ MATKĄ 
prace naszych dzieci możemy zobaczyć na planszach na dużej Sali naszego ośrodka. 

*  DAY  CENTRE  - Ostatnie spotkanie Polskiego day centre przed Świętami odbędzie się 
28-ego marca. Ponownie spotkamy się po 2-tygodniowej przerwie - 18 kwietnia. 
*  KIERMASZ ŚWIĄTECZNY POLSKIEJ SZKOŁY - Polska Szkoła Sobotnia zaprasza 
wszystkich Parafian na doroczny kiermasz Wielkanocny, który zgodnie z wieloletnią już tradycją 
odbywa się w niedzielę palmową. Na kiermaszu będzie można kupić, koszyczki do święcenia, 
baranki chlebowe, maślane i cukrowe, ozdoby wielkanocne, ciasta i babki wielkanocne, świeżutkie 

*  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. 

KOLEJNY KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI – SESJA  WIOSENNA – ROZPOCZNIE SIĘ 
        W SOBOTĘ 29 KWIETNIA O GODZ. 17:00 W NASZYM KOŚCIELE 
godz. 17:00 – 1. Konferencja – TAJEMNICA SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA, a po Mszy Św. 
godz. 19:30 – 2. konferencja – ODPOWIEDZIALNE RODZICIELSTWO cz.I 
        W SOBOTĘ 5 MAJA O GODZ. 17:00 W NASZYM KOŚCIELE 
godz. 17:00 – 3. Konferencja – ODPOWIEDZIALNE RODZICIELSTWO cz.II, a po Mszy Świętej 
godz. 19:30 – 4. konferencja – PRZYMIOTY MIŁOŚCI MAŁŻEŃSKIEJ 

K O M U N I K A T Y 



pączki  i inne różności. W tym roku postaramy się Państwa olśnić i zadziwić. Zapraszamy zatem 
serdecznie w Niedziele Palmową, po Mszach Świętych.  
*  PREZES ZJEDNOCZENIA POLSKIEGO - pani Magda Ions - przyjmuje zamówienia na 
wieńce na rocznicę mordu katyńskiego. Zainteresowani proszeni są o kontakt.  
 

*  ŚWIĘCONE PARAFIALNE - W tym roku doroczna nasza agape 
wielkanocna, czyli Świecone Parafialne odbędzie się w niedzielę 15-go kwietnia, 
o godz. 12:45. Bardzo serdecznie zapraszamy do wspólnego radowania się z 
nami ze Zmartwychwstania Pańskiego przy naszym wspólnotowym, godnie 
zastawionym stole. Poczęstunek uświetnią swym występem dzieci z naszej 
Szkoły, a zaszczyci nas swą obecnością Konsul RP w Konsulatu w 
Manchesterze. Bilety do nabycia w sklepiku parafialnym, u pani Stasi Skotnej 
lub Magdy Ions. Cena biletu Ł3.00. Zapraszamy! 
 

Mimo naszych gorących próśb i nalegań, niektórzy z 
państwa w dalszym ciągu parkują pod murem naszych 
sąsiadów z naprzeciwka. Prawnie, zarówno chodnik jak i 
połowa ulicy jest ich WŁASNOŚCIĄ PRYWATNĄ  i maja 
oni prawo, by parkowanie tam uznać za wtargniecie na teren 

ich posesji. Dlatego bardzo prosimy o nie parkowanie tam samochodów! Pozwolenia na 
parkowanie na terenie szpitala są dostępne w sklepiku parafialnym.  
 

 
 

*  OFIARODAWCOM - którzy złożyli na potrzeby naszej parafii swoje dary na tacę w niedzielę: 
11/03/2012  + Kopertki ‐ £ 173‐23p. +  Ofiary Gift Aid ‐ £ 179‐50p.  +  na tacę ‐ £ 422‐11p.  + Biuletyn ‐ £ 30‐51p. 

 
*  PREZEZ KOMITETU PARAFIALNEGO PANI MAGDALENA IONS bardzo 
serdecznie dziękuje wszystkim osobom biorącym udział w pracach przygotowawczych i 
organizacyjnych  przed, w czasie i po Kursie Wiedzy Religijnej w piątek 16.03.2012r. 
Podziękowania kieruję tak do osób z Komitetu, jak i spoza, czyli (w kolejności alfabetycznej) 
do  Pań: Danusi Corkhill , Haliny Czachurskiej, Janiny Epstein, Aleksandry Jarosz, Wandy 
Kaczmarskiej, Gosi Lesiak,  Barbary Malach, Zuzanny Sawickiej, Anity Skierawskiej,  Stasi 
Skotnej, Kasi Sławskiej, Aliny Sztyrbickiej i Ewy Zalewskiej; Państwa Danusi i Ryszarda 
Biedka  oraz Kasi i Norberta Stachurskich oraz Panów Daniela Babynko i Zygmunta Green. 
Dzięki Państwa pracy Parafia nasza mogła zaprezentować się w jak najlepszym świetle, a goście 
poczuć, jak w domu. Za ogrom pracy, bezinteresowność i życzliwość - serdeczne Bóg zapłać.   
 
*  KONKURS WIELKANOCNY - STRONY INTERNETOWEJ PARAFII - szczegóły 
konkursu na stronie parafialnej. Serdecznie zaprasza wszystkich Parafian do udziału w Konkursie 
Wielkanocnym 2012. Jego celem jest kultywowanie i podtrzymywanie tradycji wielkanocnych, 
edukacja kulturalna w zakresie zwyczajów i obyczajów polskich jak również motywowanie do 
twórczego i artystycznego tworzenia poprzez integracje lokalnych środowisk na emigracji.  
ZASADY KONKURSU !!!  
1. Zrób zdjęcie koszyczka wielkanocnego na stole przed śniadaniem wielkanocnym. 

 

2. Upewnij się że na zdjęciu jest 
w i d o c z n y  t w ó j  k o s z y c z e k 
wielkanocny oraz biała kartka 
papieru A4 z napisem Leeds 2012 
  

3. Wyślij zdjęcie na adres mailowy 
parafialeeds@gmail.com z dopiskiem 
w temacie Konkurs Wielkanocny oraz 
twoimi danymi kontaktowymi. 
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 Św. Józef oblubieniec Najświętszej Maryi Panny, w kalendarzu liturgicznym Kościoła 
zajmuje miejsce specjalne, a  jego wspomnienie Kościół obchodzi w sposób uroczysty. Kim 
był  Św. Józef?  Wiemy, że pochodził z rodu króla Dawida. Wykazuje to św. Mateusz (Mt 1,1-
17) i św Łukasz (Łk 3,23-38). Św. Józef nie był według ciała ojcem Jezusa Chrystusa. Był nim 
jednak według żydowskiego prawa, jako małżonek Maryi i tak go też czasem nazywają 
Ewangelie (np. Łk 2,33,48; 4,22). Św. Józef mieszkał zapewne w Nazarecie. Ewangeliści 
bowiem podają, że Józef wziął do siebie Maryję (Mt 1,19-20). A wiemy z tychże Ewangelii, że 
mieszkał w Nazarecie. Według niektórych pisarzy kościelnych Maryja i Józef złożyli ślub 
dozgonnej czystości. Ewangelie wspominają o „braciach” i „siostrach” Pana Jezusa. Tak 
jeszcze dzisiaj narody bliskiego Wschodu zwykły nazywać bliskich krewnych. Maryja miała 
jedynego tylko Syna, Jezusa Chrystusa, którego poczęła w swoim łonie cudownie za sprawą 
Ducha Świętego 
 Jaki był zawód św. Józefa? Hebrajski wyraz charasz oznacza rzemieślnika, 
wykonującego prace w drewnie, w metalu, w kamieniu. Św. Józef wykonywał zatem 
narzędzia codziennego użytku, konieczne również w gospodarce rolnej; mógł być również 
cieślą 

Po raz pierwszy Ewangelie wspominają o św. Józefie z okazji jego zaślubin z  Maryją (Mt 1,18-25; Łk 1,27,34). Według 
żydowskiego prawa dopełniło się ono przez podpisanie umowy małżeńskiej oraz po wprowadzeniu po pewnym czasie 
poślubionej do domu małżonka wśród ślubnych uroczystości. Św. Józef jest wspomniany w Ewangeliach z okazji poczęcia 
Pana Jezusa, spisu ludności zarządzonego przez cesarza Augusta, narodzenia Chrystusa Pana, ofiarowania Go w Świątyni, 
pokłonu Trzech Mędrców (Magów), ucieczki do Egiptu i powrotu do Nazaretu. Przy publicznym nauczaniu Pana Jezusa 
jest wzmianka jedynie o św. Józefie. Według podania św. Józef już wówczas nie żył. Miałby więc najpiękniejszą śmierć, bo 
na ręku Jezusa i Maryi. Miałby także najuroczystszy pogrzeb, bo z Ich udziałem. Może dlatego św. Józef jest uważany za 
szczególnego patrona dobrej śmierci. Jest rzeczą uderzającą, że w wydarzeniach z dziecięcych lat Pana Jezusa św. Józef 
odgrywa pierwszą rolę: jemu anioł wyjaśnia tajemnicę wcielenia Pana Jezusa, jemu poleca ucieczkę do Egiptu i powrót do 
Nazaretu po śmierci Heroda.  
 Ikonografia przedstawia zwykle św. Józefa jako starca, by w ten sposób podkreślić dogmatyczną prawdę o 
dziewiczym poczęciu Pana Jezusa i o dziewiczym pożyciu Maryi z Józefem. W rzeczywistości jednak św. Józef był 
młodzieńcem w pełni urody i sił. Pisarze Kościoła świętego podkreślają, że do tak wielkiej godności, opiekuna Pana Jezusa, 
oblubieńca Maryi i żywiciela – głowy Rodziny, powołał Pan Bóg męża o niezwykłej cnocie. Dlatego słusznie stawiają oni św. 
Józefa na czele wszystkich świętych Pańskich, a Kościół obchodzi jego doroczną pamiątkę, mimo Wielkiego Postu, jako 
uroczystość. O św. Józefie pierwszy pisał św. Hieronim (zm. 420), a pierwszy o nim traktat teologiczno-ascetyczny napisał 
słynny uczony-teolog, Jan Gerson (zm. 1429). Izydor z Izolani napisał o św. Józefie pierwszą Summę (ok. 1528). 
Szczególnym nabożeństwem do św. Józefa wyróżniała się św. Teresa z Avila (zm. 1582). Z cały zaangażowaniem szerzyła 
Święta kult świętego Józefa słowem i pismem. Jego też obrała za głównego patrona zreformowanego przez siebie zakonu 
karmelitańskiego. Podobni uczynił św. Franciszek Salezy (zm. 1622) i św. Wincenty de Paul (zm. 1660). Św. Jan Bosko (zm. 
1888) dał św. Józefa za patrona swojej młodzieży rzemieślniczej i założył wśród niej stowarzyszenie św. Józefa. Św. Leonard 
Murialdo (zm. 1900) założył nową rodzinę zakonną pod wezwaniem św. Józefa (józefitów). Papież Jan XXIII, który na 
Chrzcie świętym otrzymał imię Józef, do kanonu Mszy świętej dołączył imię św. Józefa i wydał również osobny list papieski, 
zalecający szczególne nabożeństwo do tegoż niebieskiego Orędownika (1961). 
 Ze świętem liturgicznym św. Józefa, po raz pierwszy spotykamy się w wieku IV w klasztorze św. Saby pod 
Jerozolimą. Na Zachodzie zaczęło powoli przyjmować się od wieku VIII. Do brewiarza i do mszału rzymskiego je papież 
Sykstus IV (1479), a papież Grzegorz XV (1621-1623) rozszerzył je na cały Kościół. Na początku wieku XIX przełożeni 
generalni 43 zakonów wystąpili do Stolicy Apostolskiej z prośbą o ustanowienie osobnego święta Opieki Św. Józefa nad 
Kościołem Chrystusa. Papież Pius IX przyczynił się do prośby i ustanowił to święto (1847). Papież św. Pius X (zm. 1914) 
podniósł je do rangi uroczystości I klasy. Papież Pius XII zniósł to święto, a w jego miejsce wprowadził święto nowe tej 
samej klasy na dzień 1 maja – „Św. Józefa Pracownika”. Tak pozostało dotąd z tym, że ostatnia reforma liturgiczna (1969) 
zaniżyła rangę tegoż święta do dowolnego wspomnienia. Papież Benedykt XV do Mszy świętej, w której się wspomina św. 
Józefa, dołączył osobną o nim prefację (1919). Leon XIII (zm. 1903) wydał pierwszą w dziejach Kościoła encyklikę o św. 
Józefie. Wreszcie św. Pius X zatwierdził litanię do św. Józefa, do publicznego odmawiania. Cały miesiąc marzec jest 
poświęcony szczególnej czci św. Józefa, a w tygodniu każda środa. Wiele krajów obrało sobie św. Józefa za patrona. Tak np. 
uczyniły katolicka Kanada (1624), Czechy (1655), Austria (1689), Hiszpania (1679), Portugalia (1744) itp. Podobnie też 
uczyniło wiele miast.  
 W Polsce wzniesiono aż 264 kościołów ku czci św. Józefa Imię św. Józefa należy do najczęściej spotykanych w Polsce. 

Strona internetowa parafii: www.parafialeeds.com 
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