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     Święty Andrzej był jednym z dwunastu  

najbliższych uczniów Jezusa Chrystusa, pochodził z miejscowości Betsaida, 
położonej na brzegu Jeziora Galilejskiego, nazywanego po hebrajsku Kinneret lub 
w greckim brzmieniu Genezaret. Okolice Betsaidy, podobnie jak cała Galilea, 
ulegały hellenizacji, o czym świadczy greckie imię Apostoła – Andreas. Żydzi 
nigdy wcześniej i długo potem nie nadawali takich imion swoim dzieciom. 
Prywatnie był bratem  św. Piotra i jak on -rybakiem. Początkowo był uczniem Jana 
Chrzciciela. Pod jego wpływem poszedł za Chrystusem, gdy Ten przyjmował 
chrzest w Jordanie. Św. Andrzej był pierwszym powołanym przez Jezusa na 
apostoła. Nazywany "Protokleros", czyli ten pierwszy, który wszedł do grona 
uczniów Chrystusa.  
Jan Ewangelista opowiada, że Andrzej usłyszawszy po raz pierwszy nauki Mistrza 
razem z nie nazwanym z imienia kolegą, poszedł zapytać Jezusa, gdzie On 
mieszka, i pozostał u Niego (J 1, 37-40). W tamtych realiach oznaczało to, że 
porzucili oni swojego starego mistrza i przyłączyli się do nowego. Uczniowie 
bowiem nie tylko słuchali wykładów swojego rabina, ale także mieszkali z nim, 
jedli i brali udział we wszystkich wydarzeniach, w których on brał udział. 
 Przez cały okres publicznej działalności Jezusa należał do Jego 
najbliższego otoczenia. W ich domu w Kafarnaum Chrystus niejednokrotnie się 

zatrzymywał. Św. Andrzej uczestniczył we wszystkich wydarzeniach życia Mistrza, słuchał Jego nauk, był świadkiem 
ustanowienia Eucharystii w czasie Ostatniej Wieczerzy, a także Męki i Zmartwychwstania Jezusa. Był także świadkiem 
cudu w Kanie (J 1,40-2,12)i cudownego rozmnożenia chleba ( J 6,8). Pośredniczył między Mistrzem a poganami (J 
12,21).  
 Po raz ostatni spotykamy Andrzeja w Dziejach Apostolskich, kiedy po Wniebowstąpieniu Pana powraca on z 
innymi uczniami do Jerozolimy (Dz1,12-13). Tradycja chrześcijańska podaje, że dość wcześnie, być może, już w latach 
30., wyruszył on w podróż misyjną. Według apokryfów Andrzej Apostoł miał pracować w Poncie, Kapadocji, Bitynii 
(dzisiaj zachodnia Turcja), Achai, Macedonii, Tracji (Bułgaria), Scytii (dolny bieg Dunaju). Stara tradycja gruzińska 
mówi o jego obecności w Gruzji, Abchazji. Jedenastowieczna tradycja staroruska podaje, że św. Andrzej miał dotrzeć 
aż do Kijowa. Według tradycji Kościoła konstantynopolitańskiego był pierwszym biskupem greckiej kolonii w Bizancjum. 
 Zginął śmiercią męczeńską w Patrze, do której przybył, by głosić Ewangelię. Władze rzymskie najpierw uwięziły 
Apostoła, ale tłumy wiernych przychodziły do więzienia, by słuchać jego kazań. Obawiając się zamieszek, władca 
Egeusz skazał go na ukrzyżowanie, lecz według podania, jego krzyż miał kształt litery X (w ten sposób św. Andrzej jest 
ukazywany na ikonach). Ukrzyżowany Apostoł przez dwa dni cierpiał, wisząc na krzyżu, jednak cały czas przemawiał 
do zgromadzonych na miejscu kaźni tłumów. Mnóstwo ludzi, poruszonych słowami cierpiącego Apostoła, wyznawało 
swoje grzechy, nawracając się do Jezusa. Zaczęto naciskać na Egeusza, by ułaskawić niewinnego zresztą Andrzeja i 
zdjąć go z krzyża. Władca uległ naciskom, ale kiedy już żołnierze mieli go zdejmować, Apostoł oddał ducha. Miało to 
miejsce 30 listopada 60 roku. 
 Takie było życie i świadectwo św. Andrzeja Apostoła, pierwszego powołanego, zhellenizowanego Żyda, 
kochającego swoją Ojczyznę i naród, przywiązanego do tradycji Izraela. Miał on odwagę porzucić ciche spokojne 
życie, swój naród i ukochany kraj, by udać się nie tylko do pogan, których kulturę i język dobrze znał, ale też daleko 
poza obszary świata cywilizowanego. 
 Św. Andrzej jest patronem Szkocji, Rosji, Sycylii, Grecji, Rumunii i Malty. Jest też opiekunem Army Rangers, 
marynarzy, rybaków, nafciarzy, śpiewaków i kompozytorów. Krzyż św. Andrzeja został również umieszczony na 
narodowej fladze Szkocji. Legenda mówi, że w 832 roku wojska Szkotów pod wodzą króla Angusa walczyły z wojskami 
królestwa Umbrii Północnej. Król Szkocji modlił się do św. Andrzeja o pomoc i nagle nad jego głową, na czystym 
niebieskim niebie, pojawił się krzyż św. Andrzeja. To przyczyniło się do zwycięstwa w tej walce i od tamtej pory krzyż 
został umieszczony na fladze. Dzień św. Andrzeja obchodzony jest śpiewem, tańcami i ucztowaniem nie tylko w 
Szkocji, w Edynburgu i Glasgow, ale na całym świecie, gdzie znajdują się szkockie społeczności. 
 

Andrzejki zaś, czas zabaw w dzień poświęcony św. Andrzejowi  
zawdzięczamy Grekom. Wróżby św. Andrzeja powstały w środowisku greckim, gdzie dostrzeżono 
etymologiczne podobieństwo nazwy aner, andrós - mąż, mężczyzna i Andreas - Andrzej. Św. Andrzej mógł być 
więc rozdawcą mężów... Bo andrzejki to święto panieńskie i czysto matrymonialne. Kawalerowie imię przyszłej 

Strona internetowa parafii: www.parafialeeds.com 



NIEDZIELA, 25 LISTOPADA; UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA 
      9:30 – Za śp. + Kazię Rabuszko - dar intencji od przyjaciół 
    10:30 – NABOŻEŃSTWO DO JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA  
          11:00 – Za śp. syna + Zbigniewa, męża + Józefa, szwagra + Mieczysława, oraz  
                               + Antoniego i + Jadwigę Klakus - dar intencji od p. Wandy Lewandowskiej  

Castleford 16:15 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże i zdrowie dla rodzin  

                                pp. Czerwińskich i pp. Karandys 

Leeds       19:00 – Za śp. babcię + Zofię Bąk i prababcię + Helenę Kędzierską - dar intencji od 

                                wnuczki Dominiki Gajek 
 

PONIEDZIAŁEK, 26 LISTOPADA 2012; Dzień powszedni; 
 10:00 – Do Bożego Miłosierdzia za wstawiennictwem MB Pocieszenia z prośbą  
                               o przyjęcie Woli Bożej dla Gabrysi i Ivan rodziców śp. niemowlęcia córeczki  
                               Grace - dar intencji od rodziny pp. Hobson  
 10:30 – NABOŻEŃSTWO ZA ZMARŁYCH Z WYPOMINKAMI 
WTOREK, 27 LISTOPADA 2012; Dzień powszedni; 
 10:00 – Za śp. syna + Janusza Perzyńskiego w 3. rocznicę śmierci - dar int. od rodziny 
 10:30 – NABOŻEŃSTWO ZA ZMARŁYCH Z WYPOMINKAMI 
ŚRODA, 28 LISTOPADA 2012; Dzień powszedni; 
 10:30 – NABOŻEŃSTWO ZA ZMARŁYCH Z WYPOMINKAMI 
 11:00 – Za śp. rodziców + Józefa i + Barbarę Szpilowskich - int. od córki Józefy Sawickiej    
CZWARTEK, 29 LISTOPADA 2012; Dzień powszedni; 
         10:00 – Za śp. brata + Mieczysława Baroszewicz i Jego żonę + Helenę - dar intencji od 
                                siostry p. Heleny Chmielewskiej  
  10:30 – NABOŻEŃSTWO ZA ZMARŁYCH Z WYPOMINKAMI  
PIĄTEK, 30 LISTOPADA 2012; ŚWIĘTO ŚW. ANDRZEJA, APOSTOŁA;  
  10:00 – Za śp. zmarłych z rodziny: + Mariana Świtalskiego, + Danutę Świtalską,  
                                + Edwarda Świtalskiego, + Edwarda i + Jana Hajka oraz  
                                + Stanisławę Urzykowską - dar intencji od p. Joanny Świtalskiej  

   10:30 – NABOŻEŃSTWO ZA ZMARŁYCH Z WYPOMINKAMI 
   12:00 – POGRZEB - ŚP. ANNY KURDZIEL  
     18:30 – NABOŻEŃSTWO ZA ZMARŁYCH Z WYPOMINKAMI 

 19:00 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Boże Błogosławieństwo i zdrowie dla pani  
                                 Stanisławy Pióro z okazji 96 rocznicy urodzin 
SOBOTA, 1 GRUDZIEŃ 2012; Dzień powszedni; 

    8:30 – Za śp. ojca + Jana Rokitka w dniu 8 rocznicy śmierci - dar int. żałobnej od córki 

                              I TYDZIEŃ ADWENTU 

   18:30 – Za śp. męża + Stefana Strug - dar intencji od żony 
NIEDZIELA, 2 GRUDZIEŃ 2012; 1 ADWENTU; 
      9:30 – Za śp. męża + Władysława Piejko - dar intencji od żony Magdaleny z rodziną  
          11:00 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże i zdrowie dla Członków 
                                Koła Żywego Różańca oraz za zmarłych członków Koła - int. własna KŻR  

Harrogate 16:30 – Za śp. brata + Damiana Rarak w 2. rocz. śmierci - dar int. od siostry z mężem  

Leeds       19:00 – Za śp. siostrę + Marię Kiliańską-Sierant i ojca + Mieczysława Kiliańskiego,  

                                oraz teściów + Janinę i + Tadeusza Kolasińskich 

*  KONIEC ROKU LITURGICZNEGO Zbliżamy się do końca obecnego roku liturgicznego. 
Dzisiejsza niedziela – to uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla wszechświata, ostatnia niedziela 
przed Adwentem. Odmawiając pobożnie dziś Akt poświęcenia rodziny ludzkiej Chrystusowi Królowi i 
spełniając zwykłe warunki odpustu można dzisiaj zyskać odpust zupełny. 
*   NABOŻEŃSTWO DO JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA - odprawimy 
dzisiejszej niedzieli przed Sumą o godz. 10:30.  
*  KOLEKTA NA IPAK - INSTYTUT AKCJI KATOLICKIEJ W WIELKIEJ BRYTANII  
zostanie zebrana jak co roku jako II taca u drzwi kościoła dzisiaj. Polecamy ja ofiarności wiernych. 

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 



*  POGRZEB ŚP. ANNY KURDZIEL - która zmarła zaopatrzona św. 
Sakramentami Kościoła w czwartek 22 listopada br. w wieku 87 lat. zostanie 
odprawiony w naszym kościele w PIĄTEK 30 LISTOPADA O GODZ. 12:00. 
 Synowi Tomaszowi i całej rodzinie wyrażamy nasze serdeczne 
współczucie, polecając śp. zmarłą, wielce zasłużona w historii powstania Day 

Centre, siostrę + Annę modlitwie Parafian. Rodzina zapewnia uczestnikom pogrzebu przejazd 
autokarem na cmentarz Killingbeck, oraz zaprasza wszystkich po ceremonii żałobnej na cmentarzu 
do naszego Ośrodka Parafialnego na Stypę. Syn Tomasz prosi, aby zamiast kwiatów na grobie 
złożyć dar na organizację charytatywna Alzheimer’s Research UK.   

*  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 od adwentu obowiązuje cykl czytań „C”; a w tygodniu „rok I”. 
Niedziela  25.11.12  g. 9.30  – rodzina pp. Epstain                *   g. 11.00 –  M. Ions  &  T. Kurdziel 
Niedziela    2.12.12  g. 9.30  – A. Sztyrbicka & B. Malach      *   g.11.00 –  rodzina pp. Kula 
Niedziela    9.12.12  g. 9.30  – J. Epstain  &  J. Lesiak     *   g.11.00 – K. Niczyperowicz & H. Stanisławska 
Niedziela  16.12.12  g. 9.30  – R. Biedka  &  A. Pelpliński      *   g.11.00 – St. Skotna & A. Rożkowiec 
Niedziela  23.12.12  g. 9.30  – p. T. Tosta i p. M. Epstain      *   g.11.00 – T. Hough & W. Świercz 
 

 W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:  
w piątek, 30 listopada – święty Andrzej Apostoł, brat świętego Piotra. Tradycja mówi, że ewangelizował 

tereny, na których dziś dominuje prawosławie; jest też bardzo uroczyście czczony w Kościołach 

wschodnich. 

 
 

*  KOLEKTA SEKCJI CHARYTTYWNEJ NA PACZKI DLA CHORYCH PARAFIAN - 

zostanie zebrana w przyszłą niedzielę jako 2 taca u drzwi kościoła. Polecamy ją ofiarności wiernych. 
 PASTERKA W NORMANTON  - U ŚW. JANA CHRZCICIELA -  W PARAFII ANGIELSKIEJ PO 
POLSKU - Ks. Prob. Very Rev Canon Peter Maguire zgodził się abyśmy mogli przeżyć w kościele przy Newland 
Lane POLSKĄ  PASTERKĘ W WIGILIĘ BOŻEGO NARODZENIA 24 GRUDNIA O GODZ. 21:30. Zapraszamy. 
*  ZMIANA  TAJEMNIC  W  KOLE  ŻYWEGO  RÓŻAŃCA – odbędzie się jak zawsze w 

pierwszą niedzieli miesiąca tj. w przyszłą niedzielę 2 grudnia – po Sumie. 
 

*  ZABAWA ANDRZEJKOWA Uwaga! Wydarzenie sezonu! Zjednoczenie Polskie i Polski 
Klub zapraszają na organizowana przez siebie, w sobotę 1-go grudnia, ZABAWĘ 
ANDRZEJKOWĄ. Tego jeszcze nie było. Tego nikt by się nie spodziewał! A jednak. Zagrają dla nas 

 KALENDARZE,  KARTKI  ŚWIĄTECZNE  I  OPŁATKI  można nabyć w kaplicy przy zakrystii. 
 

 Opłatki, lampiony, świece i wieńce adwentowe poświęcimy w przyszłą niedziele po Mszach Świętych. 

*  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 Świętych.  
*  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. 

K O M U N I K A T Y 

KOLEJNY KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI – SESJA ADWENTOWA – TRWA 
                W SOBOTĘ 1 GRUDNIA 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 

* PASTERKI  -  MSZA ŚW. WIGILIJNA W NOC BOŻEGO NARODZENIA 
 

 LEEDS  – kościół parafialny MB Częstochowskiej – LS7  4JE – godz. 24:00 
 HARROGATE – kościół angielski  – św. Roberta  – HG1 1HP          – godz. 21:30 
 NORMANTON   – kościół angielski    – św. Jana Chrzciciela    –  WF6 1BA – godz. 21:30 



Jarosław i Janina, przy muzyce których tak dobrze bawili się Państwo na poprzednich tegorocznych 
zabawach. Będzie nie tylko dobra muzyka i loteria ale i wspaniały trzydaniowy obiad! Cena balowego 
biletu Ł15.00. Stroje wieczorowe. Zaczynamy o 20:00. I bawimy się do północy. Serdecznie 
zapraszamy. 
 

*  WYCIECZKA NA BOŻONARODZENIOWE ZAKUPY DO LINCOLN - Polska Parafia w 
Leeds zaprasza W NIEDZIELĘ 9 grudnia, na kolejną jednodniową wycieczkę autokarową. Tym 
razem wybieramy się do Lincoln, pięknego miasta z dwutysięczno-letnią tradycją, które w tym roku 
od 6 do 9 grudnia zamieni się w jeden wielki rynek bożonarodzeniowy, który odwiedzi ponad 

ćwierć miliona gości. Jest to jeden z większych i bogatszych marketów tego typu w 
Europie. Wszystkie miejsca w autokarze są zajęte. Wyjazd z parkingu parafialnego 
o godz. 8:30.  
*  ZEBRANIE ZJEDNOCZENIA POLSKIEGO W LEEDS Śródkadencyjne 
zebranie Zjednoczenia Polskiego, którego głównym celem będzie ułożenia 
kalendarza imprez na rok następny odbędzie się  w piątek 7 grudnia o godz. 

19:30. Członków organizacji członkowskich zapraszamy. W przypadku niemożności przybycia 
prosimy o przekazanie dat Prezes Zjednoczenia. Przypominamy o 
konieczności uiszczenia rocznej składki członkowskiej! 
*  WAŻNE - ZAKAZ PARKOWANIE - WOLNY PARKING 
PARAFIALNY - 26.11.2012 Idąc za rada Leeds City Council, a mając 
bezpieczeństwo przechodniów na względzie, musimy wyciąć trzy drzewa z 

szeregu przy musze sąsiadującym z Chapeltown Road. Przykry ten zabieg odbędzie się 
jutro - w poniedziałek 26-go listopada. W tym dniu prosimy nie wjeżdżać na parking 
naszego Ośrodka. Dziękujemy za zrozumienie i pomoc. 
*  PARKOWANIE NA „P” W SZPITALU Osoby posiadające 

pozwolenia na parkowanie w szpitalu, których ważność wygasa w grudniu tego roku 
proszone są o wymienianie starych „permitów” na nowe, już od następnej 
niedzieli. Wymiana jest BEZPŁATNA, pod warunkiem zwrotu starego pozwolenia. 

Polski Sklep Parafialny zbiera zapisy na karpia. 
  

 Cena za kilogram rybki £6.00. Zapraszamy. Polecamy. Zapraszamy! 

 
 

 OFIARODAWCOM - którzy złożyli na potrzeby naszej parafii swoje dary na tacę w niedzielę:  
18/11/2012  + Kopertki - £ 139-11p. +  Ofiary Gift Aid - £ 306-57p. + na tacę - £ 374-19p.  + Biuletyn - £ 33-24p. 

 

*  PODZIĘKOWANIA RODZINY ŚP. STANISŁAWY PRYCHIDKO - „Śp. żona Stanisław 
Prychidko zd. Kulik urodziła się 5.10.1924r. w Barcicach Zabronie k. Nowego Sącza w Polsce. 
Odeszła od nas do wieczności 14.10.2012r. Kochana zostawiła męża, syna, córkę i 4 wnuków - 
Ukochana przez nich Babcia. Pobraliśmy się 30.02.1949r. - przeżyliśmy razem lat 63. Nasze życie 
było pełne  trudów, ale bardzo szczęśliwe. Prosimy Pana Boga, aby przebaczył tym którzy nas 
krzywdzili w czasach wojny i nasze grzechy.  
 Z całą rodziną dziękuję Ks. Proboszczowi za Mszę Św. Pogrzebową i kazanie. Dziękujemy 
Organistce za granie i śpiew w kościele. Dziękujemy wszystkim Przyjaciołom i Znajomym za Ich 
modlitwę, ofiarowane Komunie Święte za żonę i obecność na pogrzebie. Dziękujemy p. I. 
Kmietowicz za smaczny i bogaty bufet na stypie. Bóg Zapłać.  
 W kościele zamiast kwiatów nie złożono na Fundację witrażu Bł. Jana Pawła II żadnej dotacji. 
Rodzina PRYCHIDKO ofiarowała £ 320-00p. na witraż Bł. Jana Pawła II w naszym kościele.  

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 

Polska Misja Katolicka w Londynie przesyła informację dla Rodziców zapisujących dzieci do katolickiej szkoły. 
 

Jeśli dziecko jest urodzone pomiędzy 1.09.2008-31.08.2009, to dziecko trzeba zapisać do szkoły. W Anglii dziecko zaczyna 

naukę w roku w którym kończy 5. lat - czyli we wrześniu 2013. Odpowiedni formularz można znaleźć w internecie, w okręgu 

w którym się mieszka (City lub County Council).  

 Ważny jest fakt, że jeżeli rodzice chcą, aby dziecko poszło do katolickiej szkoły, to wtedy muszą wypełnić dodatkowy 

formularz „supplementary form”, który można znaleźć w internecie lub odebrać w danej katolickiej szkole. Do tego 

formularza trzeba dołączyć akt chrztu. Bez tego szanse dostania się do danej katolickiej szkoły są dużo mniejsze.  

Wszystkie dokumenty muszą być złożone przed 15. stycznia 20013 roku. Główny formularz trzeba wysłać do danego okręgu 

(council), a supplementary form” z aktem chrztu do danej katolickiej szkoły. 


