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Pochwalony bądź, Panie mój, przez siostrę naszą śmierć cielesną, 

której żaden człowiek żywy uniknąć nie może. 

Biada tym, którzy umierają w grzechach śmiertelnych; 

Błogosławieni ci, których śmierć zostanie w Twej najświętszej woli, 

albowiem śmierć druga nie wyrządzi im krzywdy. [św. Franciszek] 
 

 W starożytnym świecie pogańskim miejsce, gdzie chowano zmarłych, 
nazywano nekropolią, czyli miastem zmarłych. My określamy je raczej  
mianem cmentarza. Słowo to pochodzi od łacińskiego "coemeterium", a to od 
greckiego "koimeterion", które oznacza miejsce snu. O zmarłych mówi się 
bowiem, że zasnęli w Panu, by obudzić się w momencie zmartwychwstania.  
Ojciec Święty Jan Paweł II tak pisał w "Tryptyku rzymskim": "I tak 
przechodzą pokolenia. Nadzy przychodzą na świat i nadzy wracają do ziemi, z której zostali wzięci". I dodawał: 
"Zatrzymaj się, to przemijanie ma sens, ma sens... ma sens... ma sens!". Ten sens najdobitniej chyba ukazują 
pierwsze dni listopada, kiedy obchodzimy uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny.  
  W starym testamencie śmierć jawi się jako kres ostateczny, choć już i tam  przychodzi zrozumienie, że 
nawet jeśli jest ona bezlitosnym nieprzyjacielem, starającym się człowieka pokonać, to Bóg nie mógł jej stworzyć, 
ponieważ On nie może cieszyć się ze zguby żyjących (por. Mdr 1, 13). Pierwotny zamysł Boży był inny, ale sprzeciwił 
mu się grzech, który człowiek popełnił pod wpływem szatana, jak wyjaśnia Księga Mądrości: «dla nieśmiertelności Bóg 
stworzył człowieka — uczynił go obrazem swej własnej wieczności. A śmierć weszła na świat przez zawiść diabła i 
doświadczają jej ci, którzy do niego należą» (Mdr 2, 23-24). Do tej koncepcji nawiązuje również Jezus (J8, 44) i na niej 
wspiera się nauczanie Pawła na temat odkupienia Chrystusa, nowego Adama (Rz 5, 12. 17; 1Kor 15, 21). Przez swoją 
śmierć i zmartwychwstanie Jezus pokonał grzech oraz śmierć, która jest jego owocem.  
  Śmierć, której człowiek wierzący doświadcza otwiera drogę prowadzącą do Ojca, który rzeczywiście 
okazał nam swą miłość w śmierci Chrystusa, «ofiary przebłagalnej za nasze grzechy» (1 J 4, 10; Rz 5, 7). I dlatego w 
świetle tej chrześcijańskiej wizji śmierci św. Franciszek z Asyżu mógł wyśpiewać w Pieśni Stworzeń: «Bądź 
pochwalony, mój Panie, za śmierć, siostrę naszego ciała» . 

  Piękne są rozważania o śmierci Jana Pawła II. Jan Paweł II jest przede wszystkim chrześcijaninem – 
spogląda więc na śmierć przez pryzmat krzyża i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Podczas Światowego Dnia 
Młodzieży (15 VIII 2000) mówił: „Pewien współczesny filozof przypisywał śmierci tak wielkie znaczenie w życiu 
człowieka, że określał go jako »istotę skazaną na śmierć«. Ewangelia natomiast podkreśla, że człowiek jest istotą 
powołaną do życia. (...) Człowiek jest istotą wezwaną do chwały”. Śmierć, owoc „zawiści diabła”, „wchodzi na świat i 
rzuca cień absurdu na całą egzystencję człowieka”m(EV 7), wywołuje lęk, niesie ze sobą cierpienie i samotność. Czy 
jest na to lekarstwo? Pewnym, niejako naturalnym lekiem na „bojaźń i drżenie”, towarzyszące umieraniu – zdaje się 
mówić Papież – może być miłość: „Osoba walcząca ze śmiercią potrzebuje obok siebie przede wszystkim kogoś, kto ją 
kocha” .Chrześcijaństwo, religia miłości,  niesie więc nadzieję, nie zamazując prawdy o śmierci. Jest to prawda 
brutalna – wystarczy spojrzeć na krzyż. „W każdym umierającym człowieku istnieje biologiczna rzeczywistość śmierci 
»rozkładu ciała«, i w każdym człowieku znajdujemy ludzkie doświadczenie umierania”, ale „pociesza nas myśl, że (...) 
przeżyjemy własną śmierć”. Owa pociecha jest zakorzeniona w wierze. Albowiem – „gdyby śmierć oznaczała całkowite 
zniszczenie i koniec wszystkiego”, to towarzyszącego jej „lęku przed unicestwieniem na zawsze (...) nic nie zdołałoby 
ukoić”.  

  Dla człowieka wierzącego śmierć jest dalszym ciągiem  egzystencji duszy nieśmiertelnej, „sama jest 
pocieszeniem! Ten świat, nawet gdyby nie był »padołem łez«, nie mógłby być naszą ojczyzną na zawsze. Coraz 
bardziej stawałby się więzieniem” (19 XI 1980). 
  Dzięki chrześcijaństwu, głoszącemu Dobrą Nowinę o zmartwychwstaniu, (w którym „człowiek znajduje 
całkowicie nowe światło, pomagające mu przedzierać się poprzez gęsty mrok upokorzeń, zwątpień, rozpaczy”, śmierć, 
rzeczywistość dramatyczna i wstrząsająca, zostaje odkupiona i przemieniona, aby ostatecznie ukazać nam oblicze 
»siostry«, która prowadzi nas w ramiona Ojca”. Albo kształt „mostu przerzuconego między życiem a życiem”, po 
przekroczeniu którego „osiągniemy pełną dojrzałość”. Jak u Norwida: krzyż „stał się nam bramą”. Patrząc z tego punktu 
widzenia, ktoś, kto kocha życie doczesne, może jednocześnie... tęsknić za Niebem.  
  Dzień Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny są świętami  zadumy nad życiem i śmiercią, nad losem 
człowieka oraz wiecznością. Jednych dni te napawają lękiem, innym przynoszą ukojenie. Wielki  teolog Hans Urs von 
Balthasar powiedział, że rzeczy ostateczne są dla naszego myślenia "nie obrazowe". Nie możemy sobie wyobrazić, jak 
wygląda życie po życiu. Także Pan Jezus nie zaspokaja ciekawskiej natury człowieka, który nie pojmie nigdy tego, co 
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NIEDZIELA, 28 PAŹDZIERNIKA; 30 ZWYKŁA; 
     9:30 – Za śp. + Zofię i + Tadeusza Epstein oraz męża + Wojciecha Epstein - dar intencji 
                               od p. Joanny Epstein z dziećmi  
   10:30 – NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE  
         11:00 – Za śp. + Stanisławę Bajer - dar int. od syna Jana Baczkowskiego z żoną Heleną 
  11:00 – BŁOGOSŁAWIEŃSTWO ROCZNEGO DZIECKA - Dominik PELI  

 12:15 – CHRZEST - Gabriela Helena PIÓRO 
 12:15 – CHRZEST - Laura WOJTUŃ 
 12:15 – CHRZEST - Natalia Janina SIKORSKA-GAWIN 

Castleford 16:15 – Za Parafian 

Leeds       19:00 – Za śp. rodziców + Henrykę i + Henryka Dudek, oraz rodziców żony + Władysławę 

                                i + Mieczysława Kondej i wszystkich zmarłych z rodziny - int. rodziny pp. Dudek 
PONIEDZIAŁEK, 29 PAŹDZIERNIKA 2012; Dzień powszedni; 
 10:00 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże dla Gabrieli Pióro i Jej 
                               rodziców Janusza i Delfiny z okazji Chrztu - dar intencji od rodziny pp. Hobson 
 10:30 – NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE 
WTOREK, 30 PAŹDZIERNIKA 2012; Dzień powszedni; 
 10:00 – Za śp. + Julię Mieczysławę Omelan - dar intencji od uczestników pogrzebu 
 10:30 – NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE 
 15:00 – ŚLUB RZYMSKI - Marcin MIKOŁAJCZYK & Joanna Maria MAŁEK 
 15:00 – CHRZEST - Dominik MIKOŁAJCZYK  
ŚRODA, 31 PAŹDZIERNIKA 2012; Dzień powszedni; 
 10:30 – NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE 
 11:00 – Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem MB Różańcowej z prośbą o Boże  
                               Błogosławieństwo i zdrowie dla córki Danuty Perzyńskiej - dar intencji od mamy  
CZWARTEK, 1 LISTOPADA 2012; UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH; 
     9:30 – Za śp. zmarłych z rodziny ++ Bartoszków, ++ Leszczyńskich oraz ++ Krupów - 
                                dar intencji od pp. Leszczyńskich  
     10:30 – NABOŻEŃSTWO ZA ZMARŁYCH Z WYPOMINKAMI 
         11:00 – Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze 
                                Błogosławieństwo Boże i zdrowie - intencja własna pani Elżbiety Druś   
  18:30 – NABOŻEŃSTWO ZA ZMARŁYCH Z WYPOMINKAMI 
  19:00 – ZA ŚP. ++ ZALECANYCH MODLITWIE KOŚCIOŁA W WYPOMINKACH 
PIĄTEK, 2 LISTOPADA 2012; WSPOMNIENIE WSZYSTKICH WIERNYCH ZMARŁYCH;  

     9:30 – NABOŻEŃSTWO ZA ZMARŁYCH Z WYPOMINKAMI 
   10:00 – ZA ŚP. ++ ZALECANYCH MODLITWIE KOŚCIOŁA W WYPOMINKACH  
   10:30 – NABOŻEŃSTWO ZA ZMARŁYCH Z WYPOMINKAMI  
         11:00 – W intencjach Ojca Świętego Benedykta XVI 
   14:00 – ŚLUB RZYMSKI - Łukasz MONT & Dorota PIĄTKOWSKA 
   18:30 – NABOŻEŃSTWO ZA ZMARŁYCH Z WYPOMINKAMI 

 19:00 – Za śp. ojców + Romana Łukaszczyk i + Stefana Szymaniak - int. pp. Szymaniak 
SOBOTA, 3 LISTOPADA 2012; Dzień powszedni; 

    8:30 – ZA ŚP. ++ ZALECANYCH MODLITWIE KOŚCIOŁA W WYPOMINKACH        

             XXXI TYDZIEŃ ZWYKŁY 

   18:00 – NABOŻEŃSTWO ZA ZMARŁYCH Z WYPOMINKAMI 
   18:30 – Za wszystkich zmarłych z rodzin ++ Szwedzińskich, ++ Strzemeckich,  
                                ++ Liebig i ++ Hobson 
NIEDZIELA, 4 LISTOPADA; 31 ZWYKŁA; 
     9:30 – Za śp. zmarłych ++ rodziców, ++ dziadków i ++ rodzeństwo z obu stron - dar  
                               intencji od pp. Jana i Heleny Baczkowskich 
   10:30 – NABOŻEŃSTWO ZA ZMARŁYCH Z WYPOMINKAMI 
         11:00 – Za śp. ++ Parafian i ++ Członków Koła Żywego Różańca - int. własna KŻR  

Harrogate 16:30 – Za śp. zmarłych z rodzin ++ Ćwiklińskich i Siemiątkowskich - int. pp. Ćwiklińskich 

Leeds       19:00 – ZA ŚP. ++ ZALECANYCH MODLITWIE KOŚCIOŁA W WYPOMINKACH 

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 



*  KOLEKTA NA PAPIESKIE DZIEŁO MISYJNE – zostanie zebrana dzisiejszej niedzieli 
jako druga taca u drzwi kościoła. Polecamy ją szczególnej ofiarności wiernych. 
*  UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH W ANGLII - przypada 1 listopada w 
czwartek. Tego dnia Msze Święte jak w niedziele. Jest to święto obowiązkowe.  
*  WYPOMINKI  ZA  ZMARŁYCH  - można pobrać u wejścia do kościoła i składać w 

zakrystii. W intencji naszych zmarłych zalecanych modlitwie Kościoła odprawimy 
każdego dnia Oktawy Dnia Zadusznego Mszę Św. oraz w Oktawie i potem 
przez cały miesiąc listopad po Mszach Św., a w niedzielę o godz. 10:30 na 
specjalnych nabożeństwach za zmarłych wspominać będziemy modlitewnie Ich 
imiona. Ta modlitwa Kościoła jest najlepszą formą pamięci o zmarłych. Niech 

nie zabraknie w tej przedziwnej litanii imion śp. naszych bliskich zmarłych. 

*  DZIEŃ ZADUSZNY - W piątek przypada Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. 
Kościół wspomina wszystkich, którzy w czyśćcu pokutują za swoje grzechy. Aby im przyjść z pomocą 
przedstawia Bogu modlitwy i odpusty zyskane przez żyjących; 
  ODPUST ZUPEŁNY - za dusze w czyśćcu cierpiące można uzyskać: 
– od południa uroczystości Wszystkich Świętych i w Dzień Zaduszny przez pobożne 
nawiedzenie kościoła, odmówienie Ojcze nasz i Wierzę, modlitwy w int. Ojca Świętego, odprawienie 
spowiedzi i przyjęcie Komunii św., zachowanie wolności od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu.  
– Każdego dnia od 1 do 8 listopada można dostąpić odpustu zupełnego dla zmarłych za 
nawiedzenie cmentarza i równoczesne zmówienie modlitwy w intencji zmarłych. 
 

PROCESJE  I  MODŁY  ZA  ZMARŁYCH  Z  OKAZJI  DNIA  ZADUSZNEGO:  
1/ LAWNSWOOD –  w piątek  2.11.br. o godz. 12.00 od bramy przy ul: New Adel Lane; 
2/ KILLINGBECK –  w niedzielę  4.11.br. o godz. 14.00 Msza św. w kaplicy cm. potem procesja 
 

*  ODWIEDZINY CHORYCH PARAFIAN z powodu Uroczystości Wszystkich Świętych 
przeniesione są na przyszły piątek - 9 Listopada. W tym tygodniu przypadaj I piątek i I sobota 
miesiąca.  
*  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  28.10.12  g. 9.30  – A. Sztyrbicka & B. Malach      *   g.11.00 –  rodzina pp. Kula 
Niedziela    4.11.12  g. 9.30  – J. Epstain  &  J. Lesiak     *   g.11.00 – K. Niczyperowicz & H. Stanisławska 
Niedziela  11.11.12  g. 9.30  – R. Biedka  &  A. Pelpliński     *   g.11.00 – St. Skotna & A. Rożkowiec 
Niedziela  18.11.12  g. 9.30  – p. T. Tosta i p. M. Epstain      *   g.11.00 – T. Hough & W. Świercz 
Niedziela  25.11.12  g. 9.30  – rodzina pp. Epstain                *   g. 11.00 –  M. Ions  &  T. Kurdziel 
 

 *  POGRZEB ŚP. + DAINTREE OLIVE PIOTROWSKI - która zmarła 21.10.br. w wieku 86 
lat. zostanie odprawiony w naszym kościele w poniedziałek 5.11.br. o godz. 11:30. Zmarłą 
polecamy modlitwie Wiernych. Uczestnikom pogrzebu zapewnia się dojazd autokarem na cmentarz, i 
zaprasza się wszystkich uczestników pogrzebu na Stypę do naszego Ośrodka Parafialnego.  

*  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. 

O G Ł O S Z E N I A    D U S Z P A S T E R S K I E 

KOLEJNY KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI – SESJA ADWENTOWA – ROZPOCZNIE SIĘ 
        W SOBOTĘ 24 LISTOPADA 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 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 



*  POGRZEB ŚP. + HELENY BARTOSZEWICZ - która zmarła 20.10.br. w wieku 79 lat 
został odprawiony w naszym kościele w miniony piątek 26.10.br. Zmarłą polecamy modlitwie 
Parafian 
*  OFERTA WSPÓŁPRACY - Dynamicznie rozwijająca się firma, działająca tak na terenie Polski 
jaki Anglii poszukuje energicznych ludzi o wysoko rozwiniętej etyce pracy, do współpracy. Więcej informacji na 
temat firmy na stronie http://www.cupoffreedom.com/. Termin spotkania z przedstawicielami firmy w naszym 
Ośrodku dzisiaj 28.10.12 po Sumie w Kawiarni. Zapraszamy 
*  ZARZĄD THE ROYAL BRITISH LEGION, SEKCJA POLSKA NR 1 W LEEDS przeprowadzi 
sprzedaż krzyżyków na groby w niedziele 21. i 28. października br. po Mszach Św. 
*  POPPY APPEAL - 11 listopada 1918 r. to dla Polaków dzień radości z odzyskania państwa po 
latach zaborów. Dla Brytyjczyków, Francuzów czy Amerykanów to dzień refleksji i pamięci nad losem 
poległych żołnierzy I wojny światowej. W jaki sposób świętuje się rocznicę zakończenia Wielkiej Wojny w 
Wielkiej Brytanii? Oprócz defilad i składania wieńców pod cenotafami - kwestuje się. Ta publiczna kwesta na 
rzecz inwalidów wojennych wszystkich wojen - z Falklandami i obecną, iracką, włącznie, znana jest pod 
nazwą Poppy Appeal. Kieruje nią Royal British Legion, czyli  Królewski Legion Brytyjski, a zbiórkę 
przeprowadzają wolontariusze. Kwestujący wpinają każdemu ofiarodawcy maka, niezależnie czy wrzucił do 
puszki dziesięć pensów czy dziesięć funtów. Akcję kończy się jedenastego listopada, który tu nazywa się 
Remembrance Day (dzień pamięci). Pokazanie się na początku listopada bez maka jest znakiem ignorancji i 
braku szacunku dla bohaterów. Po prostu nie wypada. Zbiórką na terenie naszego Ośrodka kieruje Royal 
British Legion sekcja I Polska, której Prezesem jest Stanisław Guścin. Polscy woluntariusze, kombatanci II 
wojny światowej kwestować będą w róznych punktach miasta. W naszym Ośrodku kwestujemy w weekend 
3/4 listopada po Mszach św. Bardzo prosimy o wsparcie naszej zbiórki. 

*  ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI - Zjednoczenie Polskie w Leeds zaprasza 11 listopada na 
doroczne obchody święta niepodległości. Rozpocznie je uroczysta Suma. Potem o godz. 
13:00, po wizycie w kawiarence bądź restauracji, zapraszamy Państwa na dużą salę  na 
Akademię Święta Niepodległości. Jak co roku liczymy na państwa obecność jako świadectwo 
przywiązania do tradycji i tego co stanowi o sile naszego Narodu i Państwa. Szczegóły na afiszach. 
*  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 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. Komu 
znudzą się zakupy zawsze będzie mógł odwiedzić piękną katedrę lub spocząć w jednym z wielu 
okolicznościowych barów. Zapraszamy serdecznie do sklepiku parafialnego, w którym można nabyć 
bilet w cenie £15.00. Ilość miejsc ograniczona. Szczegóły na afiszach lub u Prezes Parafii p. 
Magdaleny Ions, pod nr Tel. 07973365266. Zapraszamy! 
 

 
 

 OFIARODAWCOM - którzy złożyli na potrzeby naszej parafii swoje dary na tacę w niedzielę:  
21/10/2012  + Kopertki - £ 161-00p. +  Ofiary Gift Aid - £ 206-60p. + na tacę - £ 381-14p.  + Biuletyn - £ 33-25p. 

 

 

*  PREZES PARAFII - pragnie z całego serca podziękować wszystkim, którzy pomagali przed, w 
trakcie i po dożynkach. Nie sposób przecenić wkładu pracy Państwa, bez której nie dalibyśmy rady imprezy 
na tak masową skalę zorganizować. Podziękowania kierujemy do pań: Kasi Adamskiej, Danusi Witczak, 
Agaty Dworak-Kuli, Jasi Epstein, Anety Franczak, Lidki Gulmantowicz, Teresy Hough, Wandy Kaczmarskiej, 
Haliny Malinowskiej, Bożeny Martinki, Ewy Minuty, Grażyny Radomskiej, Zuzanny Sawickiej, Stasi Skotnej, 
Gabrysi Tosty, Moniki Utnik i Moniki Witowskiej; do panów Daniela Babynko i Zygmunta Green oraz ku 
ogromnej radości do RODZIN państwa: Lesiak, Sławskich i Skierawskich. Dziękujemy także wszystkim 
ofiarodawcom fantów na naszą dożynkową loterię. W sposób szczególny dziękujemy dzieciom Polskiej Szkoły 
Sobotniej, których występ był po prostu świetny! Podobnie zresztą jak występ Skarbniczki Szkoły i Prezesa 

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 

http://www.cupoffreedom.com/

