
*  WYJAZD DO PENRHOS - Osoby jadące na wycieczką pobytową do Penrhos proszone 
są o wpłacenie depozytu w wysokości Ł 25.00 do p. Kasi Stachurskiej (Day Centre), do Sklepiku 
Parafialnego lub do Magdy Ions. Prośbę o niezwłoczne przesłanie depozytu skierował do nas 
ośrodek w Penrhos. Dziękujemy.  
*  PROPOZYCJA WSPÓLNEGO WYJAZDU NA PIELGRZYMKĘ DO WŁOCH - Wylot 
29.05, wtorek o 18.00 z Leeds-Bradford - a powrót w poniedziałek 4.06. W planie Siena, Asyz i 
Rzym i oczywiście dużo, dużo chodzenia. Po więcej informacji najlepiej mailem, - przez stronę 
internetową parafii - odpisze. - Ewa. (lub więcej informacji udzieli Ks. Proboszcz). 

  
*  OFIARODAWCOM - którzy złożyli na potrzeby naszej parafii swoje dary na tacę w niedzielę: 
 

15/04/2012  + Kopertki ‐ £ 172‐24p. +  Ofiary Gi  Aid ‐ £ 292‐50p. +  na tacę ‐ £ 351‐04p.  + Biuletyn ‐ £ 27‐15p.  
*  OFIARODAWCOM NA PMK W ANGLII I WALII - KOLEKTA W II ŚWIĘTO - którzy 
złożyli dar ofiarny na jej działalność apostolską na sumę - £ 171-61; - Serdeczny Bóg Zapłać! 

*  KS. PROBOSZCZ składa serdeczne podziękowania organizatorom i uczestnikom 
niedzielnych obchodów rocznicy mordu katyńskiego i tragedii smoleńskiej. Raz jeszcze spotykając 
się pod tablicą katyńską, by oddać hołd pomordowanym, daliśmy świadectwo naszego patriotyzmu, 
wyrażającego się poprzez pamięć dla ofiary życia naszych ojców. Ks. Proboszcz gorące 
podziękowania kieruje do przedstawicieli organizacji społecznych, pocztów sztandarowych: 
Związku Junackich Szkół Mechanicznych, RBL Sekcji Polskiej nr 1, RBL West Yorkshire i Harcerzy; 
do Zuchów za trzymanie warty pod Tablicą Katyńską, do p. Zygmunta Green, za przygotowanie 
pieśni oraz Kierownika Ośrodka za pomoc organizacyjną. Szczególne podziękowania składa także 
Zjednoczeniu Polskiemu w Leeds i jego Prezesowej p. Magdalenie Ions za przygotowanie całej 
podniosłej uroczystości. Raz jeszcze wszystkim pamiętającym – Bóg zapłać.  
*  PREZES KOMITETU PARAFIALNEGO P. MAGDALENA IONS serdecznie dziękuje 
wszystkim, którzy przyjęli zaproszenie Komitetu Parafialnego na doroczne spotkanie - „Święcone 
Parafialne”. Podtrzymywanie tradycji spotkań wspólnotowych, będących spoiwem naszego życia 
społecznego, jest ważnym elementem działań podtrzymujących naszą narodową tożsamość. Jest 
to także bardzo miły i pełen ludzkiego ciepła wyraz naszej jedności. Dlatego dziękuję tak gościom 
jak i wszystkim tym, którzy pomogli to spotkanie zorganizować.  
 Serdeczne Bóg zapłać Polskiej Szkole, a w szczególności naszym wspaniałym dzieciom  i 
pani Joli Rucińskiej za przygotowanie prezentacji scenicznej. Serdeczne Bóg zapłać Księdzu 
Proboszczowi za pomoc organizacyjną.  Dziękuję także (w kolejności alfabetycznej) Kasi Adamskiej 
i Kacprowi Adamskiemu,  Danielowi Babynko, Gosi i Sebastianowi Cieśluk z córkami Asią i Anią, 
Zygmuntowi Green, Teresie Hough, Małgosi Idziak (to ona ugotowała ten żurek, który tak Państwo 
chwalili!), Oli Jarosz,  Wandzie Kaczmarskiej, Agacie i Pawłowi Kula z córką Mają, Gosi i Jurkowi 
Lesiakom z córkami Lidia i Natalią, Bożenie i Romkowi Paszel, Zuzannie Sawickiej i Adzie, Anicie i 
Arkowi Skierawskim z synem Szymonem, Dorotce i Edkowi Sławski oraz Kasi i Karolince Sławskim 
oraz Ewie Zalewskiej, za ich pomoc na różnych etapach prac. Romanowi Paszelowi  dziękuję za 
piękne zdjęcia tak z Triduum, z obchodów rocznicy katyńskiej, jak  i „Święconego Parafialnego”. 
Wszystkim – serdeczne Bóg zapłać. 
  Spóźnione Podziękowanie: Organista, Zygmunt Green, chce serdecznie podziękować wszystkim, którzy 
swym  talentem  uświetnili  nabożeństwa  Triduum  Wielkanocnego,  czyli:  Scholi  Pierwszego  Dnia  Tygodnia,  Scholi 
Ostatniego Dnia Tygodnia, oraz Chórowi Harfa. Jeżeli Państwu, słuchającym nas, mocniej w rytm zabiły serca, albo nogi 
zaczęły przytupywać w  rytm melodii  lub  też po prostu podobało  się  to, co Państwo  słyszeli,  zawsze mogą Państwo 
przyłączyć się do naszego  śpiewu podczas Mszy Świętych. Ostatni Dzień Tygodnia zwykle śpiewa w niedzielę o 9:30, 
Pierwszy Dzień Tygodnia w niedzielę o 19:00, a Chór Harfa, w kościele, niestety tylko parę razy w roku.  
  Korzystając z okazji chciałbym zwrócić się do wszystkich mężczyzn naszej Parafii: W chórze było kiedyś ponad 
30  śpiewających,  teraz  jest  zaledwie 12. Niestety, wielu  z  tych panów,  którzy  kiedyś  tak  licznie  śpiewali na  chwałę 
Bożą,  albo  już  śpiewa  Panu w niebie,  albo  z  racji wieku,  nie  jest w  stanie  śpiewać  tak donośnie  jak  ongiś. Można 
powiedzieć, że chór goni ostatkiem sił, albo może raczej ostatkiem głosów. Chyba nikt nie chce, aby organizacja, która 
istnieje od ponad 40  lat w naszej Parafii, zamilkła... Panowie, jeżeli macie dobry głos, albo nie taki całkiem najlepszy, 
ale  lubicie  śpiewać  ‐choćby na  razie  tylko pod prysznicem,  skontaktujcie  się  ze mną. Próby mają miejsce  zwykle w 
soboty o godz. 18:00 w Parafii i trwają około godzinę. Nie będziemy prosić o nic trudnego, jak np. występ solowy już na 
samym początku, a więc nie macie się niczego bać! Niechaj głosy wasze dołączą się do naszych, by wychwalać Pana. 
*  KONKURS WIELKANOCNY - STRONY INTERNETOWEJ PARAFII - został 
rozstrzygnięty podczas spotkania na Święconym Parafialnym. Jego wyniki są na stronie 
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KAPŁANI W ŻOŁNIERSKICH MUNDURACH 
 

 Przez wieki polscy duchowni brali udział i wspomagali działania związane z obroną wiary, niepodległości 
i kultury narodowej. To kościoły i plebanie, były często miejscami spotkań patriotycznych. Organizatorzy i 
żołnierze walczący o niepodległość kraju wspomagani byli duchowo i materialnie przez księży i zakonników, 

którzy za udzielaną pomoc skazywani byli na więzienia, zesłania, obozy koncentracyjne lub ponosili ofiarę własnego życia. 
Jednym z takich wydarzeń, które doprowadziły do ogromnych strat wśród tej grupy społecznej, był okres II wojny 
światowej. Możemy z dużym prawdopodobieństwem stwierdzić, że większość duchownych miała styczność z działaniami 
podziemia niepodległościowego, a prześladowani byli nie tylko przez okupantów niemieckich i sowieckich, także i ale UPA. 
 Szczególną grupą duchownych byli kapelani wojskowi  - księża w mundurach wojskowych z oficerskimi dystynkcjami. 
Różnili się od innych oficerów znakiem krzyża przypiętym do kołnierza i wyglądającą spod kurtki wojskowej koloratką. Spotkać 
można ich było wśród żołnierzy września 1939 r., w kampanii francuskiej, pod Narwikiem, Monte Cassino, skakali na 
spadochronach pod Arnhem, byli uczestnikami partyzanckich tułaczek i konspiracyjnych odpraw, ginęli na barykadach 
powstańczej Warszawy. Udzielali na polach bitewnych ostatniego namaszczenia, wspierali słabych i wątpiących, opatrywali 
rannych.  
 Ogromną rolę odegrali kapłani w czasie działalności AK, czyli ramienia zbrojnego  Polskiego państwa Podziemnego. 
Biskup polowy gen. Józef Gawlina na wniosek gen. Grota mianował księdza prałata Tadeusza Jachimowskiego na szefa Służby 
Duszpasterstwa Sił Zbrojnych w Kraju, polecając mu jednocześnie utworzenie konspiracyjnej Kurii Polowej AK (kryptonim 
"Niekrasz"). Już w roku 1943 wszystkie szczeble "Niekrasza" były obsadzone zgodnie ze strukturą terytorialną AK. Kapelani 
czynnie włączyli się w organizację podziemia. Odbierali przysięgę od żołnierzy konspiracji, zaczynającej się od słów: "W obliczu 
Boga Wszechmogącego i Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski, kładę swe ręce na ten święty Krzyż, znak Męki i 
Zbawienia, i przysięgam być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej...". Księża kapelani zajmowali się opieką 
duszpasterską, pełnili rolę skrzynek kontaktowych, brali udział w wydawaniu i kolportowaniu pism konspiracyjnych. Bardzo 
ważną rolę spełniali kapelani w zakresie tzw. legalizacji. Dostarczali bowiem komórkom AK "żelaznych" metryk urodzenia, na ich 
podstawie wyrabiało się w sposób legalny dowody osobiste - kenkarty, używane w Generalnej Guberni. Zbierali  informacje, 
przewozili tajną pocztę, są w lesie wśród regularnych oddziałów partyzanckich, uczestniczyli w akcji "Burza". 

 
 Kapelani wojskowi dzielili również z żołnierzami losy jeńców wojennych. W obozach jenieckich, zarówno niemieckich jak 
i sowieckich, stali się od razu cierniem w oku władz obozowych. Organizując życie religijne, wnosząc wartości patriotyczne do 
smutnego obozowego życia, swoją działalnością zaprzeczali głoszonym przez gnębicieli hasłom "ostatecznego załatwienia sprawy 
polskiej". Konwencja genewska z 1929 roku o traktowaniu jeńców wojennych zapewniała im swobodę praktyk religijnych. 
Początkowo w niemieckich obozach jenieckich władze zezwalały na organizowanie życia religijnego. Pod koniec 1939 roku w 
większości oflagów odizolowano kapelanów od reszty jeńców. Część z nich przewieziono do oflagu w Rotenburgu w Hesji i 
umieszczono w osobnym bloku obozowym. W kwietniu 1940 roku, Niemcy przestali już dbać o pozory. Księży kapelanów, którzy 
dotąd pozostawali jeńcami Wehrmachtu, przekazano SS i przewieziono do obozu koncentracyjnego w Buchenwaldzie. Było to 
jawne pogwałcenie postanowień konwencji genewskiej. Komendant obozu Karl Otto Koch, zwrócił się do księży z mową 
powitalną: "Nie jesteście już oficerami, jesteście podżegaczami wojennymi i wkrótce tutaj zdechniecie. Dla was skończyły się 
przywileje jenieckie..." Wkrótce mundury oficerskie, w które odziani byli kapelani, zastąpiły obozowe pasiaki. W lipcu 1942 roku 
kapelanów przewieziono do kolejnego obozu koncentracyjnego, w Dachau, gdzie dołączyli do 1200 więzionych księży i 
zakonników.  
 Kapelani wojskowi znaleźli się również w obozach sowieckich w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie. Już na samym 
początku władze obozowe NKWD zakazały wykonywania praktyk religijnych. Najpierw te zakazy ignorowano, później aby 
uniknąć represji, stosowano specyficzna formę modlitwy; jeńcy, zakwaterowani w zabytkowej cerkwi, po nastaniu ciemności, 

 Wielu kapelanów oddało swoje życie w Powstaniu Warszawskim. Bezmiar tragedii i bohaterstwa Powstania 
opisuje ks. Antoni Czajkowski, PS. "Badur", kapelan zgrupowania "Chrobry II": "W tym czasie miałem bardzo miłego 
małego dziewięcioletniego ministranta. Uciekał z piwnicy od swojej matki i chodził za mną jak cień. Idąc ulicą Żelazną 
dostał odłamkiem w serce, umierał na moich rękach tak spokojnie jakby zasypiał. - Jureczku - rzekłem - ofiaruj swoje 
życie za wolną Warszawę. Skinął główką - zrozumiał". Kapelanem pułku "Baszta" był legendarny ks. Jan Zieja.  
 Pisarka Teresa Bojarska, łączniczka w powstaniu, tak opisuje jego posługę: "Człowiek w zakurzonych wysokich 
butach, w ubielonym wapnem, wytartym cegłą kombinezonie, takim jak mój, z taką jak moja biało-czerwoną opaską na 
prawym ramieniu i ze stułą spowiednika na szyi. Chwilę biegniemy obok siebie. Szepczę, nie, krzyczę, by głos przeniknął 
huragan dźwięków, swoje wyznanie winy. Uniesiona dłoń, znak krzyża, Ego te absolvo, ta, ta, ta, ta... zamiast palca 
spowiednika pukającego w drzewo konfesjonału zaterkotała salwa. Rozbiegliśmy się. Kapłan przyklęknął nad rannym, 
odprowadzić go w lepszy świat, ja - odbiegłam donieść meldunek." 

 Wielu kapelanów oddało swoje życie w Powstaniu Warszawskim. Bezmiar tragedii i bohaterstwa Powstania 
opisuje ks. Antoni Czajkowski, PS. "Badur", kapelan zgrupowania "Chrobry II": "W tym czasie miałem bardzo miłego 
małego dziewięcioletniego ministranta. Uciekał z piwnicy od swojej matki i chodził za mną jak cień. Idąc ulicą Żelazną 
dostał odłamkiem w serce, umierał na moich rękach tak spokojnie jakby zasypiał. - Jureczku - rzekłem - ofiaruj swoje 
życie za wolną Warszawę. Skinął główką - zrozumiał". Kapelanem pułku "Baszta" był legendarny ks. Jan Zieja.  
 Pisarka Teresa Bojarska, łączniczka w powstaniu, tak opisuje jego posługę: "Człowiek w zakurzonych wysokich 
butach, w ubielonym wapnem, wytartym cegłą kombinezonie, takim jak mój, z taką jak moja biało-czerwoną opaską na 
prawym ramieniu i ze stułą spowiednika na szyi. Chwilę biegniemy obok siebie. Szepczę, nie, krzyczę, by głos przeniknął 
huragan dźwięków, swoje wyznanie winy. Uniesiona dłoń, znak krzyża, Ego te absolvo, ta, ta, ta, ta... zamiast palca 
spowiednika pukającego w drzewo konfesjonału zaterkotała salwa. Rozbiegliśmy się. Kapłan przyklęknął nad rannym, 
odprowadzić go w lepszy świat, ja - odbiegłam donieść meldunek." 

Strona internetowa parafii: www.parafialeeds.com 



NIEDZIELA, 22 KWIECIEŃ 2010; 3 WIELKANOCNA; 
            9:30 – Za śp. męża + Stanisława Malach w rocz. urodzin - int. żony Barbary z rodziną 

 11:00 – Za śp. ojca dra + Jerzego Kućbę z okazji imienin - dar intencji córki Magdaleny 
                    Ions z mężem Mattem i synem Jakubem 
 11:00 – CHRZEST - Michalina CHWEDORUK  

Castleford 16.30 – Za Parafian 
                  19.00 – Za śp. siostrę + Krystynę Stanisławczuk w dniu 1 rocznicy śmierci - dar intencji  
                               od brata Marcina z rodziną 
  

PONIEDZIAŁEK, 23 KWIETNIA; UROCZYSTOŚĆ ŚW. WOJCIECHA, bpa i męcz. patrona Polski; 
 10:00 – Za śp. męża + Wojciecha Epstein w dniu imienin, oraz za Jego rodziców  
                                 + Zofię i + Tadeusza - dar intencji od żony i dzieci 
 11:00 – POGRZEB - śp. + Franciszki DALECKIEJ 
WTOREK, 24 KWIETNIA 2012; Wspomnienie św. Jerzego, męcz.; 
 10:00 – Za śp. męża + Stanisława Majsterek w 11. rocznicę śmierci - dar intencji  
                                 od żony Krystyny z synem Mieczysławem  
ŚRODA, 25 KWIETNIA 2012; Święto św. Marka, Ewangelisty; 
 11:00 – Za śp. + Władysława Kiryk - dar intencji od członków Day Centre 
 CZWARTEK, 26 KWIECIEŃ 2012; Dzień powszedni; 
    10.00 – Za śp. męża + Mariana Grymel - dar intencji od żony z rodziną  
PIĄTEK, 27 KWIECIEŃ 2012; Dzień powszedni;  
    10.00 – Za śp. + Józefa i + Aleksandrę oraz Zofię Bartoszków - int. od pp. Leszczyńskich 
    19.00 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże, zdrowie i potrzebne 
                                 łaski dla ROCZNIAKA - Leny Druszcz, oraz dla Jej rodziców Anny i Marcina,  
                                 rodziców chrzestnych i dziadków  
SOBOTA, 28 KWIECIEŃ 2012; Dzień powszedni; 
      8.30 – - - - - - - - - - - - -   NIE MA MSZY ŚWIĘTEJ   - - - - - - - - - - - - - - - - 
  13:00 – CHRZEST - Hanna KOSTRZĘBSKA 
  14:00 – CHRZEST - Maximilian Bruno GAWIN  
  14:00 – CHRZEST - Weronika JAKUBIAK 
  15:30 – ŚLUB RZYMSKI - Tadeusz CHMIELEWSKI - Daria SUSZEK 
  15:30 – CHRZEST - Oliwia Katarzyna 
  17:00 – ŚLUB - Sławomir Jerzy WALECKI - Violetta JABŁOŃSKA 
                                 IV TYDZIEŃ WIELKANOCNY 
  18.30 – Za śp. rodziców + Annę i + Stanisława Sławskich - dar int. od syna z rodziną 
NIEDZIELA, 22 KWIECIEŃ 2010; 4 WIELKANOCNA - Dobrego Pasterza; 
            9:30 – Za śp. ciocię + Marię Barszczewską w 1. rocznicę śmierci - int. pp. Tosta  

 11:00 – Do Bożej Opatrzności z prośba o Boże Błogosławieństwo dla wnuczki Ava  
                    z okazji 4 rocznicy urodzin i Jej rodziców Holly i Marcina - dar intencji od  
                    dziadków pp. Jana i  Baczkowskich  
 11:00 – ROCZEK - Lena DRUSZCZ 
 11:00 – ROCZEK - Jonatan GRYN 
 11:00 – ROCZEK - Natan Ryszard MADZIA & brata Konrada z okazji 7. rocz. urodzin  

                  19.00 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski oraz 
                               zdrowie dla małżonków Małgorzaty i Szymona Leszczyńskich w 1. rocznicę ślubu 
 

  
 

*  TYDZIEŃ BIBLIJNY W KOŚCIELE POLSKIM - Niedziela dzisiejsza przeżywana jest jako 
Niedziela Biblijna i początek Tygodnia Biblijnego. Niech ta Święta Księga towarzyszy nam każdego 
dnia, w każdej modlitwie. Nie rozstawajmy się z owym najwspanialszym listem Boga do człowieka. 
W TYM TYGODNIU PATRONUJE NAM:  
  Jutro uroczystość świętego Wojciecha – Patrona naszej Ojczyzny. Jego męczeńska krew, wylana 
na początku historii Kościoła w naszym kraju, stała się prawdziwie nasieniem chrześcijan. Zwracajmy się z 
gorącą modlitwą przez orędownictwo świętego Wojciecha, aby jego ofiara ciągle ożywiała wiarę Polaków.  

 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   w środę, 25 kwietnia – święty Marek Ewangelista. Przez Jego wstawiennictwo modlimy się o 
dobre urodzaje i o błogosławieństwo dla pracujących na roli. Prośmy także o to, aby nikomu na świecie nie 
brakowało chleba. 
*  SKŁADKA NA INWALIDÓW AK - dzisiejszej niedzieli jako II taca u drzwi kościoła. 
 
*  POGRZEB ŚP. FRANCISZKI DALECKIEJ - zmarłej 9 kwietnia w wieku 90 lat. Zostanie 
odprawiony w naszym kościele w PONIEDZIAŁEK - 23 KWIETNIA O GODZ. 11:00. Zmarłą 
Parafiankę polecamy modlitwą wiernych. Całej rodzinie śp. zmarłej naszej siostry wyrażamy nasze 
serdeczne współczucie. 
* PRZYGOTOWANIA DLA KANDYDATÓW DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA   
Spotkania odbywają się dwa razy w miesiącu, kolejna katecheza :  
    NR 13 w NIEDZIELĘ - 22 KWIETNIA 2012 - PO SUMIE - o godz. 12:15., a następna   
    NR 14 w NIEDZIELĘ - 6 MAJA 2012 - PO SUMIE - o godz. 12:15. 
 

*  LEKTORZY:  - przypominamy, że w niedzielę obowiązuje cykl czytań „B”; a w tygodniu „rok II”. 
Niedziela  22.04.12  g. 9.30  – rodzina pp. Epstain                 *  g.11.00 –  M. Ions  &  T. Kurdziel 
Niedziela  29.04.12  g. 9.30  – A. Sztyrbicka & B. Malach *  g.11.00 –  rodzina pp. Kula 
Niedziela    6.05.12  g. 9.30  – J. Epstain  &  J. Lesiak  *  g.11.00 – K. Niczyperowicz & H. Stanisławska 
Niedziela  13.05.12  g. 9.30  – R. Biedka  &  A. Pelpliński     *   g.11.00 – St. Skotna & A. Rożkowiec 
Niedziela  20.05.12  g. 9.30  – p. T. Tosta i p. M. Epstain      *   g. 11.00 –  T. Hough & W. Świercz 

 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. 

*  ZAPOWIEDZI  PRZEDŚLUBNE  ( III )  w sakramentalny związek małżeński pragną 
wstąpić zamieszkali czasowo w Leeds Andrzej Marian Dołbeń, kawaler i Barbara Janas, panna. 
Polecając Ich modlitwie Parafian, prosimy ewentualne przeszkody zgłaszać w Kancelarii Parafialnej. 

 

*  KOPERTKI GIFT AID NA ROK 2012/2013 Referent Gift Aid, pan Wojtek Dybikowski - 
dziękuje za ponad 50 nowo podpisanych deklaracji. w dalszym ciągu nie odebrano ponad 60 
kompletów kopertek. Referent będzie dyżurował w dzisiejszą i następną niedzielę w kaplicy miedzy 
godz. 10:30 a 11:00. Zamówiono dodatkowo 30 kompletów dla nowych członków Gift Aid. Ogłosimy 
w następnym biuletynie kiedy można będzie je odebrać. Prosi się ofiarodawców którzy posiadają 
numery 150 i 151 o osobisty kontakt celem uzupełnienia danych. 

*  DAY  CENTRE  - zaprasza wszystkich Seniorów naszej Parafii na środowe spotkania i obiad. 
 

*  DARMOWE LEKCJE JĘZYKA ANGIELSKIEGO Darmowe lekcje języka angielskiego w 
Burley Road School. Zajęcia, które odbywać się będą na dwóch poziomach zaawansowania 
(początkujący i bardziej zaawansowani), zaczynają się od 23-ego kwietnia. 1-2 godzinne lekcje 
odbywać się będą od poniedziałku do czwartku. Program obejmuje umiejętności czytania, pisania i 
mówienia. Zapraszamy wszystkich. W celu uzyskania większej ilości informacji prosimy pisać na 
maila Email: eppie@leedsenglish.com lub dzwonić pod nr 0113 2883046 lub zapraszamy o 2.30pm. 
Adres: Leeds English Language School, Burley Hill Business Park, Burley Road, LS4 2PU. 

*  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 
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NIEDZIELA, 22 KWIECIEŃ 2010; 3 WIELKANOCNA; 
            9:30 – Za śp. męża + Stanisława Malach w rocz. urodzin - int. żony Barbary z rodziną 

 11:00 – Za śp. ojca dra + Jerzego Kućbę z okazji imienin - dar intencji córki Magdaleny 
                    Ions z mężem Mattem i synem Jakubem 
 11:00 – CHRZEST - Michalina CHWEDORUK  

Castleford 16.30 – Za Parafian 
                  19.00 – Za śp. siostrę + Krystynę Stanisławczuk w dniu 1 rocznicy śmierci - dar intencji  
                               od brata Marcina z rodziną 
  

PONIEDZIAŁEK, 23 KWIETNIA; UROCZYSTOŚĆ ŚW. WOJCIECHA, bpa i męcz. patrona Polski; 
 10:00 – Za śp. męża + Wojciecha Epstein w dniu imienin, oraz za Jego rodziców  
                                 + Zofię i + Tadeusza - dar intencji od żony i dzieci 
 11:00 – POGRZEB - śp. + Franciszki DALECKIEJ 
WTOREK, 24 KWIETNIA 2012; Wspomnienie św. Jerzego, męcz.; 
 10:00 – Za śp. męża + Stanisława Majsterek w 11. rocznicę śmierci - dar intencji  
                                 od żony Krystyny z synem Mieczysławem  
ŚRODA, 25 KWIETNIA 2012; Święto św. Marka, Ewangelisty; 
 11:00 – Za śp. + Władysława Kiryk - dar intencji od członków Day Centre 
 CZWARTEK, 26 KWIECIEŃ 2012; Dzień powszedni; 
    10.00 – Za śp. męża + Mariana Grymel - dar intencji od żony z rodziną  
PIĄTEK, 27 KWIECIEŃ 2012; Dzień powszedni;  
    10.00 – Za śp. + Józefa i + Aleksandrę oraz Zofię Bartoszków - int. od pp. Leszczyńskich 
    19.00 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże, zdrowie i potrzebne 
                                 łaski dla ROCZNIAKA - Leny Druszcz, oraz dla Jej rodziców Anny i Marcina,  
                                 rodziców chrzestnych i dziadków  
SOBOTA, 28 KWIECIEŃ 2012; Dzień powszedni; 
      8.30 – - - - - - - - - - - - -   NIE MA MSZY ŚWIĘTEJ   - - - - - - - - - - - - - - - - 
  13:00 – CHRZEST - Hanna KOSTRZĘBSKA 
  14:00 – CHRZEST - Maximilian Bruno GAWIN  
  14:00 – CHRZEST - Weronika JAKUBIAK 
  15:30 – ŚLUB RZYMSKI - Tadeusz CHMIELEWSKI - Daria SUSZEK 
  15:30 – CHRZEST - Oliwia Katarzyna 
  17:00 – ŚLUB - Sławomir Jerzy WALECKI - Violetta JABŁOŃSKA 
                                 IV TYDZIEŃ WIELKANOCNY 
  18.30 – Za śp. rodziców + Annę i + Stanisława Sławskich - dar int. od syna z rodziną 
NIEDZIELA, 22 KWIECIEŃ 2010; 4 WIELKANOCNA - Dobrego Pasterza; 
            9:30 – Za śp. ciocię + Marię Barszczewską w 1. rocznicę śmierci - int. pp. Tosta  

 11:00 – Do Bożej Opatrzności z prośba o Boże Błogosławieństwo dla wnuczki Ava  
                    z okazji 4 rocznicy urodzin i Jej rodziców Holly i Marcina - dar intencji od  
                    dziadków pp. Jana i  Baczkowskich  
 11:00 – ROCZEK - Lena DRUSZCZ 
 11:00 – ROCZEK - Jonatan GRYN 
 11:00 – ROCZEK - Natan Ryszard MADZIA & brata Konrada z okazji 7. rocz. urodzin  

                  19.00 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski oraz 
                               zdrowie dla małżonków Małgorzaty i Szymona Leszczyńskich w 1. rocznicę ślubu 
 

  
 

*  TYDZIEŃ BIBLIJNY W KOŚCIELE POLSKIM - Niedziela dzisiejsza przeżywana jest jako 
Niedziela Biblijna i początek Tygodnia Biblijnego. Niech ta Święta Księga towarzyszy nam każdego 
dnia, w każdej modlitwie. Nie rozstawajmy się z owym najwspanialszym listem Boga do człowieka. 
W TYM TYGODNIU PATRONUJE NAM:  
  Jutro uroczystość świętego Wojciecha – Patrona naszej Ojczyzny. Jego męczeńska krew, wylana 
na początku historii Kościoła w naszym kraju, stała się prawdziwie nasieniem chrześcijan. Zwracajmy się z 
gorącą modlitwą przez orędownictwo świętego Wojciecha, aby jego ofiara ciągle ożywiała wiarę Polaków.  

 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   w środę, 25 kwietnia – święty Marek Ewangelista. Przez Jego wstawiennictwo modlimy się o 
dobre urodzaje i o błogosławieństwo dla pracujących na roli. Prośmy także o to, aby nikomu na świecie nie 
brakowało chleba. 
*  SKŁADKA NA INWALIDÓW AK - dzisiejszej niedzieli jako II taca u drzwi kościoła. 
 
*  POGRZEB ŚP. FRANCISZKI DALECKIEJ - zmarłej 9 kwietnia w wieku 90 lat. Zostanie 
odprawiony w naszym kościele w PONIEDZIAŁEK - 23 KWIETNIA O GODZ. 11:00. Zmarłą 
Parafiankę polecamy modlitwą wiernych. Całej rodzinie śp. zmarłej naszej siostry wyrażamy nasze 
serdeczne współczucie. 
* PRZYGOTOWANIA DLA KANDYDATÓW DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA   
Spotkania odbywają się dwa razy w miesiącu, kolejna katecheza :  
    NR 13 w NIEDZIELĘ - 22 KWIETNIA 2012 - PO SUMIE - o godz. 12:15., a następna   
    NR 14 w NIEDZIELĘ - 6 MAJA 2012 - PO SUMIE - o godz. 12:15. 
 

*  LEKTORZY:  - przypominamy, że w niedzielę obowiązuje cykl czytań „B”; a w tygodniu „rok II”. 
Niedziela  22.04.12  g. 9.30  – rodzina pp. Epstain                 *  g.11.00 –  M. Ions  &  T. Kurdziel 
Niedziela  29.04.12  g. 9.30  – A. Sztyrbicka & B. Malach *  g.11.00 –  rodzina pp. Kula 
Niedziela    6.05.12  g. 9.30  – J. Epstain  &  J. Lesiak  *  g.11.00 – K. Niczyperowicz & H. Stanisławska 
Niedziela  13.05.12  g. 9.30  – R. Biedka  &  A. Pelpliński     *   g.11.00 – St. Skotna & A. Rożkowiec 
Niedziela  20.05.12  g. 9.30  – p. T. Tosta i p. M. Epstain      *   g. 11.00 –  T. Hough & W. Świercz 

 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. 

*  ZAPOWIEDZI  PRZEDŚLUBNE  ( III )  w sakramentalny związek małżeński pragną 
wstąpić zamieszkali czasowo w Leeds Andrzej Marian Dołbeń, kawaler i Barbara Janas, panna. 
Polecając Ich modlitwie Parafian, prosimy ewentualne przeszkody zgłaszać w Kancelarii Parafialnej. 

 

*  KOPERTKI GIFT AID NA ROK 2012/2013 Referent Gift Aid, pan Wojtek Dybikowski - 
dziękuje za ponad 50 nowo podpisanych deklaracji. w dalszym ciągu nie odebrano ponad 60 
kompletów kopertek. Referent będzie dyżurował w dzisiejszą i następną niedzielę w kaplicy miedzy 
godz. 10:30 a 11:00. Zamówiono dodatkowo 30 kompletów dla nowych członków Gift Aid. Ogłosimy 
w następnym biuletynie kiedy można będzie je odebrać. Prosi się ofiarodawców którzy posiadają 
numery 150 i 151 o osobisty kontakt celem uzupełnienia danych. 

*  DAY  CENTRE  - zaprasza wszystkich Seniorów naszej Parafii na środowe spotkania i obiad. 
 

*  DARMOWE LEKCJE JĘZYKA ANGIELSKIEGO Darmowe lekcje języka angielskiego w 
Burley Road School. Zajęcia, które odbywać się będą na dwóch poziomach zaawansowania 
(początkujący i bardziej zaawansowani), zaczynają się od 23-ego kwietnia. 1-2 godzinne lekcje 
odbywać się będą od poniedziałku do czwartku. Program obejmuje umiejętności czytania, pisania i 
mówienia. Zapraszamy wszystkich. W celu uzyskania większej ilości informacji prosimy pisać na 
maila Email: eppie@leedsenglish.com lub dzwonić pod nr 0113 2883046 lub zapraszamy o 2.30pm. 
Adres: Leeds English Language School, Burley Hill Business Park, Burley Road, LS4 2PU. 

*  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 
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*  WYJAZD DO PENRHOS - Osoby jadące na wycieczką pobytową do Penrhos proszone 
są o wpłacenie depozytu w wysokości Ł 25.00 do p. Kasi Stachurskiej (Day Centre), do Sklepiku 
Parafialnego lub do Magdy Ions. Prośbę o niezwłoczne przesłanie depozytu skierował do nas 
ośrodek w Penrhos. Dziękujemy.  
*  PROPOZYCJA WSPÓLNEGO WYJAZDU NA PIELGRZYMKĘ DO WŁOCH - Wylot 
29.05, wtorek o 18.00 z Leeds-Bradford - a powrót w poniedziałek 4.06. W planie Siena, Asyz i 
Rzym i oczywiście dużo, dużo chodzenia. Po więcej informacji najlepiej mailem, - przez stronę 
internetową parafii - odpisze. - Ewa. (lub więcej informacji udzieli Ks. Proboszcz). 

  
*  OFIARODAWCOM - którzy złożyli na potrzeby naszej parafii swoje dary na tacę w niedzielę: 
 

15/04/2012  + Kopertki ‐ £ 172‐24p. +  Ofiary Gi  Aid ‐ £ 292‐50p. +  na tacę ‐ £ 351‐04p.  + Biuletyn ‐ £ 27‐15p.  
*  OFIARODAWCOM NA PMK W ANGLII I WALII - KOLEKTA W II ŚWIĘTO - którzy 
złożyli dar ofiarny na jej działalność apostolską na sumę - £ 171-61; - Serdeczny Bóg Zapłać! 

*  KS. PROBOSZCZ składa serdeczne podziękowania organizatorom i uczestnikom 
niedzielnych obchodów rocznicy mordu katyńskiego i tragedii smoleńskiej. Raz jeszcze spotykając 
się pod tablicą katyńską, by oddać hołd pomordowanym, daliśmy świadectwo naszego patriotyzmu, 
wyrażającego się poprzez pamięć dla ofiary życia naszych ojców. Ks. Proboszcz gorące 
podziękowania kieruje do przedstawicieli organizacji społecznych, pocztów sztandarowych: 
Związku Junackich Szkół Mechanicznych, RBL Sekcji Polskiej nr 1, RBL West Yorkshire i Harcerzy; 
do Zuchów za trzymanie warty pod Tablicą Katyńską, do p. Zygmunta Green, za przygotowanie 
pieśni oraz Kierownika Ośrodka za pomoc organizacyjną. Szczególne podziękowania składa także 
Zjednoczeniu Polskiemu w Leeds i jego Prezesowej p. Magdalenie Ions za przygotowanie całej 
podniosłej uroczystości. Raz jeszcze wszystkim pamiętającym – Bóg zapłać.  
*  PREZES KOMITETU PARAFIALNEGO P. MAGDALENA IONS serdecznie dziękuje 
wszystkim, którzy przyjęli zaproszenie Komitetu Parafialnego na doroczne spotkanie - „Święcone 
Parafialne”. Podtrzymywanie tradycji spotkań wspólnotowych, będących spoiwem naszego życia 
społecznego, jest ważnym elementem działań podtrzymujących naszą narodową tożsamość. Jest 
to także bardzo miły i pełen ludzkiego ciepła wyraz naszej jedności. Dlatego dziękuję tak gościom 
jak i wszystkim tym, którzy pomogli to spotkanie zorganizować.  
 Serdeczne Bóg zapłać Polskiej Szkole, a w szczególności naszym wspaniałym dzieciom  i 
pani Joli Rucińskiej za przygotowanie prezentacji scenicznej. Serdeczne Bóg zapłać Księdzu 
Proboszczowi za pomoc organizacyjną.  Dziękuję także (w kolejności alfabetycznej) Kasi Adamskiej 
i Kacprowi Adamskiemu,  Danielowi Babynko, Gosi i Sebastianowi Cieśluk z córkami Asią i Anią, 
Zygmuntowi Green, Teresie Hough, Małgosi Idziak (to ona ugotowała ten żurek, który tak Państwo 
chwalili!), Oli Jarosz,  Wandzie Kaczmarskiej, Agacie i Pawłowi Kula z córką Mają, Gosi i Jurkowi 
Lesiakom z córkami Lidia i Natalią, Bożenie i Romkowi Paszel, Zuzannie Sawickiej i Adzie, Anicie i 
Arkowi Skierawskim z synem Szymonem, Dorotce i Edkowi Sławski oraz Kasi i Karolince Sławskim 
oraz Ewie Zalewskiej, za ich pomoc na różnych etapach prac. Romanowi Paszelowi  dziękuję za 
piękne zdjęcia tak z Triduum, z obchodów rocznicy katyńskiej, jak  i „Święconego Parafialnego”. 
Wszystkim – serdeczne Bóg zapłać. 
  Spóźnione Podziękowanie: Organista, Zygmunt Green, chce serdecznie podziękować wszystkim, którzy 
swym  talentem  uświetnili  nabożeństwa  Triduum  Wielkanocnego,  czyli:  Scholi  Pierwszego  Dnia  Tygodnia,  Scholi 
Ostatniego Dnia Tygodnia, oraz Chórowi Harfa. Jeżeli Państwu, słuchającym nas, mocniej w rytm zabiły serca, albo nogi 
zaczęły przytupywać w  rytm melodii  lub  też po prostu podobało  się  to, co Państwo  słyszeli,  zawsze mogą Państwo 
przyłączyć się do naszego  śpiewu podczas Mszy Świętych. Ostatni Dzień Tygodnia zwykle śpiewa w niedzielę o 9:30, 
Pierwszy Dzień Tygodnia w niedzielę o 19:00, a Chór Harfa, w kościele, niestety tylko parę razy w roku.  
  Korzystając z okazji chciałbym zwrócić się do wszystkich mężczyzn naszej Parafii: W chórze było kiedyś ponad 
30  śpiewających,  teraz  jest  zaledwie 12. Niestety, wielu  z  tych panów,  którzy  kiedyś  tak  licznie  śpiewali na  chwałę 
Bożą,  albo  już  śpiewa  Panu w niebie,  albo  z  racji wieku,  nie  jest w  stanie  śpiewać  tak donośnie  jak  ongiś. Można 
powiedzieć, że chór goni ostatkiem sił, albo może raczej ostatkiem głosów. Chyba nikt nie chce, aby organizacja, która 
istnieje od ponad 40  lat w naszej Parafii, zamilkła... Panowie, jeżeli macie dobry głos, albo nie taki całkiem najlepszy, 
ale  lubicie  śpiewać  ‐choćby na  razie  tylko pod prysznicem,  skontaktujcie  się  ze mną. Próby mają miejsce  zwykle w 
soboty o godz. 18:00 w Parafii i trwają około godzinę. Nie będziemy prosić o nic trudnego, jak np. występ solowy już na 
samym początku, a więc nie macie się niczego bać! Niechaj głosy wasze dołączą się do naszych, by wychwalać Pana. 
*  KONKURS WIELKANOCNY - STRONY INTERNETOWEJ PARAFII - został 
rozstrzygnięty podczas spotkania na Święconym Parafialnym. Jego wyniki są na stronie 
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KAPŁANI W ŻOŁNIERSKICH MUNDURACH 
 

 Przez wieki polscy duchowni brali udział i wspomagali działania związane z obroną wiary, niepodległości 
i kultury narodowej. To kościoły i plebanie, były często miejscami spotkań patriotycznych. Organizatorzy i 
żołnierze walczący o niepodległość kraju wspomagani byli duchowo i materialnie przez księży i zakonników, 

którzy za udzielaną pomoc skazywani byli na więzienia, zesłania, obozy koncentracyjne lub ponosili ofiarę własnego życia. 
Jednym z takich wydarzeń, które doprowadziły do ogromnych strat wśród tej grupy społecznej, był okres II wojny 
światowej. Możemy z dużym prawdopodobieństwem stwierdzić, że większość duchownych miała styczność z działaniami 
podziemia niepodległościowego, a prześladowani byli nie tylko przez okupantów niemieckich i sowieckich, także i ale UPA. 
 Szczególną grupą duchownych byli kapelani wojskowi  - księża w mundurach wojskowych z oficerskimi dystynkcjami. 
Różnili się od innych oficerów znakiem krzyża przypiętym do kołnierza i wyglądającą spod kurtki wojskowej koloratką. Spotkać 
można ich było wśród żołnierzy września 1939 r., w kampanii francuskiej, pod Narwikiem, Monte Cassino, skakali na 
spadochronach pod Arnhem, byli uczestnikami partyzanckich tułaczek i konspiracyjnych odpraw, ginęli na barykadach 
powstańczej Warszawy. Udzielali na polach bitewnych ostatniego namaszczenia, wspierali słabych i wątpiących, opatrywali 
rannych.  
 Ogromną rolę odegrali kapłani w czasie działalności AK, czyli ramienia zbrojnego  Polskiego państwa Podziemnego. 
Biskup polowy gen. Józef Gawlina na wniosek gen. Grota mianował księdza prałata Tadeusza Jachimowskiego na szefa Służby 
Duszpasterstwa Sił Zbrojnych w Kraju, polecając mu jednocześnie utworzenie konspiracyjnej Kurii Polowej AK (kryptonim 
"Niekrasz"). Już w roku 1943 wszystkie szczeble "Niekrasza" były obsadzone zgodnie ze strukturą terytorialną AK. Kapelani 
czynnie włączyli się w organizację podziemia. Odbierali przysięgę od żołnierzy konspiracji, zaczynającej się od słów: "W obliczu 
Boga Wszechmogącego i Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski, kładę swe ręce na ten święty Krzyż, znak Męki i 
Zbawienia, i przysięgam być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej...". Księża kapelani zajmowali się opieką 
duszpasterską, pełnili rolę skrzynek kontaktowych, brali udział w wydawaniu i kolportowaniu pism konspiracyjnych. Bardzo 
ważną rolę spełniali kapelani w zakresie tzw. legalizacji. Dostarczali bowiem komórkom AK "żelaznych" metryk urodzenia, na ich 
podstawie wyrabiało się w sposób legalny dowody osobiste - kenkarty, używane w Generalnej Guberni. Zbierali  informacje, 
przewozili tajną pocztę, są w lesie wśród regularnych oddziałów partyzanckich, uczestniczyli w akcji "Burza". 

 
 Kapelani wojskowi dzielili również z żołnierzami losy jeńców wojennych. W obozach jenieckich, zarówno niemieckich jak 
i sowieckich, stali się od razu cierniem w oku władz obozowych. Organizując życie religijne, wnosząc wartości patriotyczne do 
smutnego obozowego życia, swoją działalnością zaprzeczali głoszonym przez gnębicieli hasłom "ostatecznego załatwienia sprawy 
polskiej". Konwencja genewska z 1929 roku o traktowaniu jeńców wojennych zapewniała im swobodę praktyk religijnych. 
Początkowo w niemieckich obozach jenieckich władze zezwalały na organizowanie życia religijnego. Pod koniec 1939 roku w 
większości oflagów odizolowano kapelanów od reszty jeńców. Część z nich przewieziono do oflagu w Rotenburgu w Hesji i 
umieszczono w osobnym bloku obozowym. W kwietniu 1940 roku, Niemcy przestali już dbać o pozory. Księży kapelanów, którzy 
dotąd pozostawali jeńcami Wehrmachtu, przekazano SS i przewieziono do obozu koncentracyjnego w Buchenwaldzie. Było to 
jawne pogwałcenie postanowień konwencji genewskiej. Komendant obozu Karl Otto Koch, zwrócił się do księży z mową 
powitalną: "Nie jesteście już oficerami, jesteście podżegaczami wojennymi i wkrótce tutaj zdechniecie. Dla was skończyły się 
przywileje jenieckie..." Wkrótce mundury oficerskie, w które odziani byli kapelani, zastąpiły obozowe pasiaki. W lipcu 1942 roku 
kapelanów przewieziono do kolejnego obozu koncentracyjnego, w Dachau, gdzie dołączyli do 1200 więzionych księży i 
zakonników.  
 Kapelani wojskowi znaleźli się również w obozach sowieckich w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie. Już na samym 
początku władze obozowe NKWD zakazały wykonywania praktyk religijnych. Najpierw te zakazy ignorowano, później aby 
uniknąć represji, stosowano specyficzna formę modlitwy; jeńcy, zakwaterowani w zabytkowej cerkwi, po nastaniu ciemności, 

 Wielu kapelanów oddało swoje życie w Powstaniu Warszawskim. Bezmiar tragedii i bohaterstwa Powstania 
opisuje ks. Antoni Czajkowski, PS. "Badur", kapelan zgrupowania "Chrobry II": "W tym czasie miałem bardzo miłego 
małego dziewięcioletniego ministranta. Uciekał z piwnicy od swojej matki i chodził za mną jak cień. Idąc ulicą Żelazną 
dostał odłamkiem w serce, umierał na moich rękach tak spokojnie jakby zasypiał. - Jureczku - rzekłem - ofiaruj swoje 
życie za wolną Warszawę. Skinął główką - zrozumiał". Kapelanem pułku "Baszta" był legendarny ks. Jan Zieja.  
 Pisarka Teresa Bojarska, łączniczka w powstaniu, tak opisuje jego posługę: "Człowiek w zakurzonych wysokich 
butach, w ubielonym wapnem, wytartym cegłą kombinezonie, takim jak mój, z taką jak moja biało-czerwoną opaską na 
prawym ramieniu i ze stułą spowiednika na szyi. Chwilę biegniemy obok siebie. Szepczę, nie, krzyczę, by głos przeniknął 
huragan dźwięków, swoje wyznanie winy. Uniesiona dłoń, znak krzyża, Ego te absolvo, ta, ta, ta, ta... zamiast palca 
spowiednika pukającego w drzewo konfesjonału zaterkotała salwa. Rozbiegliśmy się. Kapłan przyklęknął nad rannym, 
odprowadzić go w lepszy świat, ja - odbiegłam donieść meldunek." 
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