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 Chrzest Duchem Świętym był najważniejszym wydarzeniem, jakie nastąpiło po wniebowstąpieniu 

Chrystusa. Jest on także ogromnie ważny w życiu każdego z nas, bo świadczy o naszym nowo narodzeniu. 

Pierwszym „chrztem w Duchu” była Pięćdziesiątnica. „Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie 

ochrzczeni Duchem Świętym” - mówi Jezus, zapowiadając ją (Dz 1,5). „Chrzest w Duchu Świętym”, o 

jakim mówi się na nowo w Kościele, jest dla Jezusa zmartwychwstałego jednym ze sposobów 

kontynuowania Jego misji w świecie, który potrzebuje chrztu Duchem. Chrzest ten jest rzeczywistością 

aktualną i bardzo żywą w Kościele. Wyrażenie to bierzemy w cudzysłów, żeby ten chrzest w Duchu 

odróżnić od chrztu sakramentalnego, dokonywanego z nakazu Jezusa wodą i w imię Trójcy 

Przenajświętszej. 

Ewangelie przytaczają świadectwo Jana Chrzciciela, który chrzcił wodą, zapowiadając równocześnie, że większy i godniejszy od 

niego będzie chrzcił w Duchu Świętym. Przyjrzyjmy się tym tekstom: 

 Mk 1,7-9: „I tak głosił: «Idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby się schylić i rozwiązać 

rzemyk u Jego sandałów. Ja chrzciłem wodą, On zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym”. 

 Mt 3,11-12: „Ja was chrzczę wodą dla nawrócenia, lecz Ten, który idzie za mną, mocniejszy jest ode mnie, ja nie 

jestem godzien nosić Mu sandałów. On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem”. 

 Łk 3,16 „Jan im tak odpowiedział: „Ja chrzczę wodą. Pośród was stoi Ten, którego wy nie znacie, który po mnie 

idzie, a któremu ja nie jestem godzien odwiązać rzemyka u Jego sandała. Ten, nad którym ujrzysz Ducha zstępującego i 

spoczywającego nad Nim, jest Tym, który chrzci Duchem Świętym”„. 

 J 1, 26-27.33: „...on tak przemówił do wszystkich: „Ja was chrzczę wodą, lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu 

nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. On chrzcić was będzie Duchem Świętym i ogniem”. 

 Porównując ewangelistów, dostrzega się pewną różnicę: według Marka i Jana, Jezus będzie chrzcił Duchem Świętym, 

natomiast według Mateusza i Łukasza — „Duchem Świętym i ogniem”. Łukasz w 3,17, a Mateusz w 3,12 czynią aluzję do sądu, w 

którym ogień będzie narzędziem kary. Co oznacza „ogień”? Jak wskazuje kontekst, chodzi tu o sąd: „Ma On wiejadło w ręku i 

oczyści swój omłot: pszenicę zbierze do spichlerza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym” (tamże). Słowo to zrozumiałe jest w 

ustach Jana, który był bardzo związany ze Starym Testamentem oraz, jak się powszechnie przyjmuje, ze wspólnotą z Qumran. 

Metaforę „ognia” znał i Stary Testament, i qumrańczycy. Sąd z „ogniem” występuje już u proroków (Am 7,4; Ml 3,2.19; Iz 4,4;). 

Uwzględniając ten kontekst można powiedzieć, że Duch Święty, zapowiadany przez Jana Chrzciciela, był w jego rozumieniu 

duchem oczyszczenia i nadchodzącego sądu, o którym pisał Izajasz (4,4) i którego oczekiwała wspólnota z Qumran: „W swoim 

tajemniczym zamyśle i chwalebnej mądrości Bóg wyznaczył koniec istnieniu nieprzyzwoitości i we właściwym czasie przybędzie, 

aby ją zniszczyć już na zawsze. Wtedy prawda zatryumfuje na całym świecie dlatego, że zbezczeszczony został panowaniem w 

nim nieprawości aż do czasu czekającego go sądu. Wtedy to Bóg swoją prawdą oczyści każdy czyn człowieczy i uświęci dla siebie  

samą naturę człowieka, usuwając zeń wszelkiego ducha nieprawości, oczyści ją z wszelkiego nikczemnego czynu swoim duchem 

świętości. Pokropi go swoim duchem prawdy, jak wodą oczyszczającą, aby usunąć zeń każdą obrzydliwość i fałsz, którymi się 

zbezcześcił” (l QS IV). Jan Chrzciciel, wychowany na Starym Testamencie, może nawet w społeczności z Qumran, która 

szczególnie rozczytywała się w Izajaszu, o czym świadczą znalezione manuskrypty, rozumiał chrzest, jako obrzęd pokuty i 

przygotowanie ludzi na przyjście Boga na sąd. Wody chrzcielne Jordanu, w których udzielał chrztu przez zanurzenie, chroniły 

przed ogniem sądu Bożego, który miał pochłonąć grzeszników; wymagało to jednak pokuty, zmiany serca. Zapowiadając chrzest 

większego od siebie Mesjasza, przedstawił go również, jako chrzest sądu, dodając słowo „ogień”.( W oparciu o tekst: ks. prof.  
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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 
  

PONIEDZIAŁEK, 25 CZERWCA 2012; Dzień powszedni; 
 10:00 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Boże Błogosławieństwo dla całej rodzin pp.  
                               Wagner, Stanisławskich i Ich dzieci, wnuków i prawnuków - int. p. Reginy Wagner 
WTOREK, 26 CZERWCA 2012; Dzień powszedni; 
 10:00 – Za śp. + Jana Babiarz w 27. rocz. śmierci - int. od córki Marii z synem Pawłem 
ŚRODA, 27 CZERWCA 2012; Wspomnienie NMP Nieustającej Pomocy; 
 11:00 – Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem NMP Uzdrowienia Chorych z prośbą 
                               o łaskę zdrowia dla córki Danuty - intencja od mamy Heleny 
 19.00 – Za śp. dziadka + Jana Sokołowski - zmarłego w Polsce 14.06.2012r, - INTENCJA 
                               ŻAŁOBNA na udział w pogrzebie od wnuczki Eweliny z rodziną   
 CZWARTEK, 28 CZERWCA 2012; Wspomnienie św. Ireneusza; 
 10.00 – Za śp. syna + Marka i męża + Stanisława Dmoch - int. od mamy i żony Emilii 
 19.00 – Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże 
                                Błogosławieństwo dla rodziny pp. Moniki i Andrzeja Olszewskich i Ich dzieci  
                                Natalii i Makarego  
PIĄTEK, 29 CZERWCA 2012; UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA;  
                  10.00 – ROCZEK - Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże dla wnuczki 
                               Amelki Górak i Jej rodziców Małgorzaty i Piotra - dar int. od babci Haliny 
 19.00 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże dla Chrześniaczki  
                               Julii Alicji Ciuła i Jej rodziców - dar intencji od rodziców chrzestnych Katarzyny  
                               i Tomasza złożonej w dniu Chrztu Świętego  
SOBOTA, 30 CZERWCA 2012; Dzień powszedni; 
   8:30 – - - - - - - - - - - - - -   intencja wolna   - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

                         XIII TYDZIEŃ ZWYKŁY 

  18.30 – Za śp. rodziców + Franciszka i + Franciszkę Walkowicz - int. rodziny pp. Bajek  
NIEDZIELA, 1 LIPCA; 13 ZWYKŁA; 
  9:30 – Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże 
                               Błogosławieństwo na dalsze lata życia dla Iwony i Maćka  

       11:00 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże i zdrowie dla Członków 
                    Koła Żywego Różańca w Leeds i Ich rodzin oraz za zmarłych + Członków  
                    Koła- intencja własna KŻR  

Harrogate16.30 – Za śp. ojca + Stefana Pliszka w 4. rocz. śmierci - int. od córki Justyny z rodziną 

                  19.00 – Za śp. żonę + Halinę Bieganowską oraz rodziców + Stefana  
                               i + Zinajdę Bieganowskich, rodziców żony + Franciszka i + Anielę Gnych - dar  
                               intencji od męża Leonarda Bieganowskiego 
 

*  UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA ŚWIĘTEGO JANA CHRZCICIELA - Obchodzimy dziś 
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. 
*  UROCZYSTOŚĆ ŚW. APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA W piątek obchodzić będziemy 
uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła. Msze Święte o godzinie 10:00 i 19:00. Jest to święto 

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 



obowiązkowe. Niech nasz liczny udział w piątkowej Eucharystii będzie okazją do wypraszania łask i 
darów potrzebnych następcy świętego Piotra na Stolicy Apostolskiej – papieżowi Benedyktowi XVI. 
Składka przeznaczona będzie tradycyjnie na potrzeby Stolicy Apostolskiej.  
 W związku z uroczystością nie obowiązuje w piątek wstrzemięźliwość od pokarmów 
mięsnych. 
 

*  KOLEKTA ŚWIĘTOPIETRZA NA STOLICĘ APOSTOLSKĄ - zostanie zebrana w Święto Św. 
Apostołów Piotra i Pawła na Mszach Świętych. 
 

*  CZERWIEC MIESIĄCEM NSPJ - Litanie do NSPJ odmawiamy po Mszy św.  
 
 

*  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  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 
Niedziela  22.067.12  g. 9.30  – R. Biedka  &  A. Pelpliński     *   g.11.00 – St. Skotna & A. Rożkowiec 
 

*  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! 

PIELGRZYMKA DO HOLYWELL PANTASAPH.  
 

 W ostatnią niedzielę lipca, tj. 29-ego Parafia w Leeds organizuje doroczną jednodniową 
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. 
CZŁONKOWIE KOŁA ŻYWEGO RÓŻAŃCA mają pokryte koszty przejazdu z kasy KŻR. 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.  

*  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. 



 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. 
 

*  BEZPŁATNE LEKCJE JĘZYKA ANGIELSKIEGO - Leeds English Language 
School w  Burley Hill Business Park, przy Burley Road, LS4 2PU zaprasza na 
bezpłatne lekcje języka angielskiego. Pierwsze zajęcia 2-go lipca o 2:30. Grupy: dla 
początkujących i słabo zaawansowanych i dla średnio zaawansowanych i 
zaawansowanych. Więcej informacji uzyskać można na miejscu w szkole pod 
powyżej podanym adresem , pisząc maila na adres eppie@leedsenglish.com lub 
dzwoniąc na nr 0113 2883046. Ilość miejsc jest ograniczona!  
 

  
 

S E R D E C Z E  +  P O D Z I Ę K O W A N I A  +  B Ó G  Z A P Ł A Ć 

K O M U N I K A T Y 

mailto:eppie@leedsenglish.com%20lub

