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Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej  
Uroczystość NMP Częstochowskiej, obchodzona 26 sierpnia, ściśle związana jest z sanktuarium maryjnym w Częstochowie, w 

którym od końca XIV wieku otaczany jest wielką czcią obraz Bożej Rodzicielki. Pochodzenie obrazu, osnute legendami, pozostaje 

dotąd niewyjaśnione. Prawdopodobnie pochodzi ze wschodu i stanowi typ ikony Panagia Hodegetria, czyli „Najświętsza 

Przewodniczka”. Jasnogórski wizerunek Maryi bardzo przypomina bizantyjską ikonę z końca X wieku, znajdującą się w rzymskiej 

Bazylice Matki Bożej Większej.  

 

Obraz Matki Bożej do Częstochowy sprowadził Władysław Opolczyk, książę opolski, syn Bolesława II księcia Opolskiego, z zamku 

w Bełżcu gdzie cieszył się szczególnym kultem wiernych i umieścił w ufundowanym przez siebie klasztorze, do którego sprowadził 

z Węgier ojców paulinów. Obraz bardzo szybko zasłynął cudami. W roku 1429 król Władysław Jagiełło w liście do papieża Marcina 

V pisał o tym miejscu, że na Jasnej Górze koło Częstochowy dzieją się często tajemnice licznych cudów. Jasna Góra powoli stawała 

się głównym ośrodkiem kultu maryjnego w całej Polsce i zarazem duchową stolicą naszej Ojczyzny.  

 

Obraz przedstawia Maryję z Dzieciątkiem Jezus na ręku. W 1430 roku miał miejsce napad na klasztor i częściowe uszkodzenie 

obrazu. Jakby na przekór wydarzenie to przyczyniło się do rozwoju kultu Matki Bożej z Częstochowy, zwanej także „Czarną 

Madonną”. Z czasem klasztor na Jasnej Górze stał się twierdzą obronną stawiającą czoło najazdowi szwedzkiemu w 1655 r. Najazd  

na klasztor nastąpił już po wybudowaniu umocnień zewnętrznych w tym wałów, co w zasadniczy sposób wpłynęło na skuteczną 

obronę. Obrona klasztoru lotem błyskawicy rozeszła się po całym kraju i jak później opisywał Henryk Sienkiewicz, duch tego 

zwycięstwa pozwolił uwierzyć narodowi w ostateczne zwycięstwo.  

 

Zwycięska obrona Jasnej Góry sprawiła, że sanktuarium to zdobyło sławę w całej Polsce. W roku 1717 biskup Szembek dokonał 

pierwsze koronacji obrazu koronami papieskimi. Po wielu staraniach paulinów papież Pius X w roku 1904 ustanowił dla 

sanktuarium specjalne święto Matki Bożej Częstochowskiej na 24 sierpnia. Papież ten podarował także korony, którymi powtórnie  

ukoronowano obraz w 1910 roku. Następnie papież Pius XI, w roku 1931 ustalił obchód święta na 26 sierpnia. Cztery lata później 

zatwierdzono specjalne teksty liturgiczne przeznaczone na święto Matki Bożej Częstochowskiej. Od 1956 roku święto obchodzone 

jest w całej Polsce.  

 

Teksty liturgiczne wysławiają opiekę Matki Bożej nad Polską i porównują twierdzę jasnogórską z Syjonem, siedzibą Arki 

przymierza w Starym Testamencie. Obecność i wstawiennictwo Maryi zobowiązuje naród do walki w obronie wiary, czyli do 

dawania świadectwa posłuszeństwa i wierności Bogu i Ewangelii. Kościół w Polsce prosi w liturgicznej modlitwie o uwolnienie od 

wszelkiego zła i niebezpieczeństwa oraz o opiekę nad wszystkimi jego dobrymi dziełami. Maryja jest dla naszego narodu Matką i  

Królową i dlatego uciekamy się do Niej we wszystkich naszych potrzebach i szukamy Jej pośrednictwa i wstawiennictwa.  

Na podstawie źródeł internetowych. 

Odpust w Naszej Parafii 
Odpust parafialny – w Kościele katolickim to uroczystość patrona danego kościoła. W 

pierwszych wiekach ze względu na brak wolności religijnej chrześcijanie nie budowali 

świątyń, lecz spotykali się w domach. Od IV w. zaczęły pojawiać się kościoły, często w 

miejscach męczeńskiej śmierci chrześcijan lub nad ich grobami, a więc gdzie istniał kult 

świętych. Jeśli to nie było możliwe, troszczono się, by w kościele znajdowały się 

przynajmniej relikwie. W ten sposób kościoły zyskiwały swoich patronów. Dzień, w 

którym w liturgii wspominano owego patrona, stawał się świętem kościoła i parafii z 

nim związanej. Wraz z rozwojem nauki o odpustach dołączono możliwość ich 

zyskiwania w dzień święta patronalnego danego kościoła, a sama uroczystość zyskała 

miano odpustu parafialnego. 

 

Odpust jest to darowanie przed Bogiem kary doczesnej za grzechy, zgładzone już 

co do winy. Dostępuje go chrześcijanin odpowiednio usposobiony i pod pewnymi, 

określonymi warunkami, za pośrednictwem Kościoła, który jako szafarz owoców 

odkupienia rozdaje i prawomocnie przydziela zadośćuczynienie  

ze skarbca Chrystusa, Matki Bożej i świętych. 



 

XXI TYDZIEŃ ZWYKŁY 

 

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  

Castelford 16:15 –  INTENCJA WOLNA  

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  

 

PONIEDZIAŁEK, 27 SIERPNIA 2012; Wspomnienie św. Moniki 

 10:00 –  Z podziękowaniem za otrzymane łaski - intencja od p. Józefy i Józefa Leszczyńskich 

 19:00 –  Dziękczynna z prośbą o łaski, zdrowie i Błogosławieństwo Boże dla Bogusławy i  

    Piotra Martyn w 24 rocznicę ślubu 

 

WTOREK, 28SIERPNIA 2012; Św. Augustyna, Doktora Kościoła 

 10:00 –  Za śp. Bolesława Golonko - w darze intencji od żony 

     19:00 –   Do Bożego Miłosierdzia w 6 rocznicę śmierci mamy Lucyny Zaborskiej 

 

ŚRODA, 29 SIERPNIA 2012; Wspomnienie Męczeństwa św. Jana Chrzciciela  
  11.00 – O zdrowie i Błogosławieństwo Boże dla wnuka Sebastiana z okazji urodzin   

    - w darze intencji od Babci 

  19.00 – O łaskę Bożego Błogosławieństwa dla Jadzi i Marka z prośbą i podziękowaniem za  

    wszelkie dobro  

 

CZWARTEK, 30 SIERPNIA 2012; Dzień Powszedni                            
  10.00 – Za śp. ks. Henryka Biernata - w darze intencji od Józefy i Józefa Leszczyńskich 

 19:00 –   INTENCJA WOLNA  

 

PIĄTEK, 31 SIERPNIA 2012; Dzień Powszedni 

 10:00 – Za śp. rodziców Marię, Łukasza Tkaczyk oraz śp. braci Władysława i Tadeusza  

   i śp. siostrę Helenę - w darze intencji od p. Zofii Parkola 

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

    - dar intencji od córek Renaty i Ewy z rodzinami  

 

SOBOTA, 1 WRZEŚNIA 2012; Wspomnienie św. Bł. Bronisławy 

 10.00 –  Z prośbą o Błogosławieństwo Boże, zdrowie i wszelkie łaski dla dzieci i wnuków  

    - w darze intencji od rodziców Antoniego i Stefanii Bajek 

 11.00 – Chrzest Michel Dunova 

 14.00 – Chrzest Olivier Pawłowski 

 14:30 –   Chrzest Abigaile Barszcz 

 

 

XXII TYDZIEŃ ZWYKŁY 
 18:30 –  Za śp. mamę Leokadię w rocznicę śmierci i śp. ojca Mariana Stasiak oraz śp. ojca 

   Aleksandra Miążek - intencja od rodziny p. Stasiak 

 

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 dzisiaj tj. 26 sierpnia 

 

 KOLEJNY KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI – SESJA JESIENNA 2012 – ODBĘDZIE SIĘ  

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

  

          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!  

 

 MSZA BLUESOWA - Miłośników brzmień gitar akustycznych i bluesa zapraszamy na Mszę Św. w 

 sobotę 1.09 o g. 18.30, do której akompaniament w stylistyce akustycznego bluesa zagrają Grzegorz i 

 Łukasz. Zapraszamy do wspólnego przeżywania i posłuchania dobrze znanych pieśni w nowych 

 aranżacjach. 

 

O G Ł O S Z E N I A      

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

 

NIEDZIELA, 2 WRZEŚNIA; 22 Niedziela zwykła 

  09:30  – Za śp. siostrę Annę i braci śp. Jana i śp. Stasia - dar intencji od rodziny pp. Aliny 

    i Bernarda Sztyrbickich 

   

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

    Błogosławieństwo i zdrowie dla Członków Koła Żywego Różańca, oraz za   

    zmarłych śp. Członków Koła Żywego Różańca - w darze intencji własnej Koła Żywego 

    Różańca 

Harrogate 16.30 –  O zdrowie i Błogosławieństwo Boże dla córki Teresy z okazji urodzin i Jej Rodziny 

Leeds  19.00 –  Na pamiątkę 50 rocznicy ślubu, za śp. męża Stanisława - w darze intencji od żony  

    Barbary Malak 



 WYSTAWA OBRAZÓW - Dzisiaj jeszcze 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.  

  

 ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE (II) 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. 

 

 LEKCJE ANGIELSKIEGO -  Nieodpłatne lekcje języka angielskiego już od 3-go września! 

 Lekcje odbywać się będa w Szkole Językowej na Burly Road. Adres szkoły:Leeds English Language 

 School, Burley Hill Trading Estate, Burley Rd, Leeds, LS4 2PU 

 Zainteresowanych zapraszamy 3-go września o 15:00 na rejestrację. Pierwsze zajęcia już o 15:30 w 

 klasie Wendy lub Veroniki. Prosimy o przyjście z dowodem tożsamości. Po lekcji można będzie zapisać 

 się także na bezpłatne lekcje indywidualne! Zapraszamy 
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