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Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny  
W polskiej tradycji często znana także jako "Matki Boskiej Zielnej".  

W "Przewodniku Katolickim" z 1930 roku znajduje się taki opis tego święta:  

 Nie wiemy gdzie i kiedy umarła, nie znamy też roku Jej śmierci; jedni twierdzą, że w 66, inni, że w 73 roku życia; jedni 

Jeruzalem wskazują jako miejsce skonu, inni Panagia Kapuli w pobliżu Efezu. 

 Nie mamy też opisu Jej śmierci, pozostały tylko legendy, które sa dowodem prastarej tradycji Kościoła.  

 „Już ewangelja była rozgłoszona w przeróżnych stronach świata, nagle tajemniczy powiew wionał po duszach apostołów, 

dreszcz przeszedł po nich i z rozmaitych krain ida do domu Janowego, gdzie dogasała Marja. Ustawila kadzielnice w pośrodku 

komnaty i z wonią kadzidła wznosiła się wonniejsza jeszcze modlitwa Jej. Anioł zleciał z nieba i podał Jej palmę. Wyciągnęła ręce 

dziewicze i błogosłąwiła sierotom Chrystusowym. Jan podał Jej Komunie św. i nastała cisza; nie widzieli, ale czuli, że przyszedł 

Pan i zabrał do Siebie Jej duszę. kiedy wschodznim zwyczajem niewiasty chciały myć ciało Najświętszej, tajemnicza objęła je 

światłość i dojrzeć Jjej nie mogły."  
Tak snuje legenda, oparta na wierze wszystkich wieków chrześcijaństwa. Umarła, ale ciało Jej nie mogło podlegać skażeniu śmierci, 

czekać do dnia ostatecznego sądu. Wkrótce po pogrzebie połączyła się dusza z Jej ciałem i jest Wniebowziętą.  

   Umarła, chociaż nie musiała umierać. Śmierć jest następstwem grzechu, a Ona była Niepokalaną. Była do tego Matką Bożą, a 

godność Jej nadprzyrodzona dawała prawo nieśmiertelności.  

Wielu naszych parafian, tak jak i ks. Proboszcz,  jest w Polsce na wakacjach, otrzymujemy od nich 

widokówki. Oto jedna z nich: 



XX TYDZIEŃ ZWYKŁY 

 

NIEDZIELA, 19 SIERPNIA 2012;  20 NIEDZIELA ZWYKŁA 

  09.30 –  Za śp. brata + Władysława i bratową + Irenę - dar intencji od rodziny pp. Aliny  

    i Bernarda Sztyrbickich  

  11:00 –  Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski oraz  

    zdrowie dla wszystkich Żołnierzy Kombatantów w dniu Święta Wniebowstąpienia  

    NMP, oraz Bitwy Warszawskiej, zwanej „Cudem nad Wisłą”, w dniu ustanowienia 

    Święta Żołnierza RP przez Marszałka Józefa Piłsudskiego. 

Harrogate 16:30 –  Dziękczynna za otrzymane łaski rodziny pp. Dąbrowskich oraz pp. Katarzyny i  

    Dominika Stępniak w 4 rocznicę ślubu z prośbą o Błogosławieństwo Boże i   

    potrzebne łaski dla Wszystkich i ROCZNIAKA Karoliny Stępniak 

Leeds  19:00 –  Do Bożej Opatrzności w dniu 1. rocznicy ślubu z prośbą o Błogosławieństwo Boże i 

    potrzebne łaski dla Jubilatów pp. Delfiny i Janusza Pióro 

 

PONIEDZIAŁEK, 20 SIERPNIA 2012; św. Bernarda, Doktora Kościoła 

 10:00 –  Prosząc o Boże Błogosławieństwo i o zdrowie dla Marii Osolińskiej i Anny Rokita 

 19:00 –  Za śp. Magdaleny Pauliny Kramek, śp. Karoliny Olszewskiej, śp. Michała Banach 

    w piątą rocznicę tragicznej śmierci samochodowej w Normanton - prosi o modlitwę 

    Ojciec Magdaleny Kramek 

 

WTOREK, 21SIERPNIA 2012; Wspomnienie św. Papieża Piusa X 

 10:00 –  Do Bożego Miłosierdzia w 1 rocznicę śmierci męża Zbigniewa - intencja od p.  

    Izabeli Kmitowicz 

 12:00 –   POGRZEB Helena Arendt-Porebna 

     19:00 –   INTENCJA WOLNA 

 

ŚRODA, 22 SIERPNIA 2012; Wspomnienie NMP Królowej  
  11.00 – Za śp. Lodzię Zarzycką - w darze intencji od Ali i Juzi 

  19.00 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski oraz  

    zdrowie dla Małgorzaty i Pawła Kasińskich w 3 rocznicę ślubu 

 

CZWARTEK, 23 SIERPNIA 2012; Wspomnienie św. Róży z Limy, dziewicy                       

UWAGA!  09.00 – Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski oraz    

    zdrowie Milenki w 3 rocznicę urodzin 

 19:00 –   NIE MA MSZY ŚWIĘTEJ 

 

PIĄTEK, 24 SIERPNIA 2012; Święto św. Bartłomieja Apostoła 

 10:00 – Do Miłosierdzia Bożego z prośbą o zdrowie dla p. Janiny i całej Rodziny Epstein—

    w darze intencji od p. Heleny Monist 

  19.00 –  Za śp. Janinę Winnik - w darze intencji od męża Antoniego 

 

SOBOTA, 25 SIERPNIA 2012; Wspomnienie św. Ludwika, króla 

 10.00 –  Za śp. mamę Annę Pol,  śp. ojca Franciszka Pol z okazji rocznicy śmierci - w darze 

    intencji od syna Ryszarda z Żoną 

 14.00 – ŚLUB RZYMSKI Marta Michalina Liszewska - Waldemar Błoch 

 15:00 –   Chrzest Jakub Piotrowski 

 

XXI TYDZIEŃ ZWYKŁY 
 18:30 –  Za śp. brata Władysława i Jego żonę śp. Józefę Drążek - intencja od siostry z  

   rodziną 

 

     

PORZĄDEK   MSZY   ŚWIĘTYCH   I    NABOŻEŃSTW  



  

W CZASIE URLOPU KS PROBOSZCZA, który potrwa do 9-go 

września, zastępstwo w parafii pełni Ks. Andrzej Sobaszek SAC.  

Tel. kom. na czas zastępstwa: 07596 295 950 

  

 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 sierpień i 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.  

 

 I KOMUNIA ŚW. - Proszę o zgłoszenia dzieci I Komunijnych do 26 sierpnia 

 

 KOLEJNY KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI – SESJA JESIENNA 2012 – ODBĘDZIE SIĘ  

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

  

 UROCZYSTOŚĆ NMP CZĘSTOCHOWSKIEJ  - W przyszłą niedzielę Uroczystość NMP 

 Częstochowskiej - Odpust w naszej parafii. Zapraszamy na Sumę Odpustową o godz. 11.00. 

 

          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 - Przypominamy, że rok szkolny w naszej Szkole Sobotniej 

 rozpoczyna się 8-go września. Spotykamy się o godz. 9:15, w kościele na uroczystej Mszy Świętej, 

 po której, jeszcze w Kościele dzieci zostaną przydzielone do właściwych klas i stamtąd też udadzą się 

 z nauczycielami do Szkoły. 

 

 LETNIA ZABAWA TANECZNA Koło SPK w Leeds zaprasza serdecznie na zabawę taneczną, 

 która odbędzie się w sobotę 8-ego września 2012, w godz. od 20:00 do Północy. Do tańca 

 przygrywać będzie zespół z Huddersfield „Jarosław i Janina”. Bilet wstępu £5.00. Zapraszamy na 

 dobrą zabawę, pyszny bufet i bogatą loterię!  

 

O G Ł O S Z E N I A      

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

NIEDZIELA, 26 SIERPNIA 2012; Uroczystość NMP Częstochowskiej - ODPUST W PARAFII 

  09:30 –  Za śp. mamę Marię Tosta w 29. rocznicę śmierci - dar intencji rodziny pp.   

    Tosta  

  11:00 –  Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże  

    Błogosławieństwo i zdrowie dla Jubilatów Józefa i Marii Filarowskich w 50.   

    rocznicę zawarcia Sakramentu Małżeństwa - dar intencji od córki Elżbiety i   

    syna Andrzeja z rodzinami  

Castleford 16.30 –  Za śp. rodziców Stanisława i Elżbietę Sajnog z okazji rocznicy Ich śmierci    

    - dar intencji od córek Renaty i Ewy z rodzinami  

Leeds  19.00 –  Do Bożej Opatrzności w dniu 40 rocz. urodzin z prośbą o Błogosławieństwo   

    Boże i potrzebne łaski dla męża i tatusia Zygmunta Green - intencja od żony   

    Zuzi z córkami  



 WYSTAWA OBRAZÓW - Dzisiaj i w przyszłą niedzielę 26 sierpnia gościmy utalentowanego malarza 

 z Polski p. Huberta Marka Orlińskiego. Mieszka w Wyrzysku k/Piły. Maluje od 30 lat, laureat 

 Konkursów Malarskich. Brał udział w wielu wystawach. Pasjonuje się przyrodą, muzyką i fotografią. 

 Na Wystawie dzisiaj prezentuje prace o tematyce: krajobrazy polskie a także portrety psów i koni. 

 Zainteresowanych prosimy o udanie się do dużej Sali w Ośrodku Katolickim za Kioskiem Parafialnym. 

 Obrazy w cenie 30 i 40 Funtów. Można też złożyć ofiarę na potrzeby naszej parafii. 

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

 w Leeds:  Bartłomiej Aleksander Antosik, kawaler i Karolina Jassa, 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. 

 

 7 sierpnia w wieku 80 lat zmarła nasza parafianka p. Helena Arendt-Porebna. Mieszkała w 

 Morley. Pochowała dwóch mężów, bezdzietna, zaopatrzona sakramentami, ostatnie chwile swego 

 życia spędziła w Hospicjum w Wheatfields. Spokrewniona z p. Janiną Lesiak. Pogrzeb w naszym 

 kościele we wtorek 21 08 2012 o godz. 12.00. Kremacja o 13.40 w Lawns Wood.  

 Wieczny Odpoczynek racz Jej dać Panie. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen. 

KOMUNIKATY 

SERDECZNE PODZIĘKOWANIA   +    BÓG ZAPŁAĆ  

 OFIARODAWCOM - którzy złożyli na potrzeby naszej parafii swoje dary: 

 12/08/2012  +  Kopertki - £ 155.47  +  Ofiary Gift Aid - £ 187,06 +  na tacę - £ 232,69 + Biuletyn - £ 22,82 

STRONA INTERNETOWA PARAFII – www.parafialeeds.co.uk 


