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Św. Barbara (z łac. barbarus, gr. bárbaros – „cudzoziemka, obca”  
– w tym sensie należy rozumieć to imię, jako charakteryzujące osobę, która była i czuła się obcą 
w swoim otoczeniu) jest jedną z najbardziej czczonych świętych chrześcijańskich. Jej rzeźby i 
wizerunki można spotkać nie tylko w licznych świątyniach, ale i w wyrobiskach kopalń wielu 
krajów europejskich, gdzie można je znaleźć wśród rzeszy przedmiotów kultu i dzieł sztuki, 
stanowiących świadectwo religijnej i artystycznej wrażliwości górników (w Polsce najstarsza 
rzeźba przedstawiająca jej postać, zachowana w kopalni soli w Wieliczce, pochodzi z 1689r.) 
 Niewiele wiadomo o tej świętej. Urodziła się prawdopodobnie w III w. na terenach 
dzisiejszej Turcji jako córka majętnego i wpływowego człowieka. O rękę Barbary ubiegało się 
wielu młodzieńców. Posiadała nie tylko bogaty posag, ale i była osobą o niebanalnej urodzie i 
wielkiej wiedzy. Barbara w tajemnicy przed światem zewnętrznym stała się chrześcijanką. Jej 
ojciec w obawie przed zalotnikami lub tym, by cesarz nie dowiedział się o pogłębiającej się 

wierze chrześcijańskiej zamknął córkę w wieży, którą wcześniej sam wybudował. Sprowadził służbę i zadbał, by Barbara 
nie rozpaczała z powodu odizolowania. Barbara miała wiele czasu na rozmyślania. Obserwując piękno przyrody doszła do 
wniosku, że tak cudowny świat nie może być dziełem pogańskich bożków. Przyjęła chrzest i przysięgła żyć w czystości. To 
jednak nie spodobało się jej ojcu do tego stopnia, że posunął się do głodzenia jej i katowania. Kiedy nie przyniosło to 
oczekiwanego przezeń skutku postawił ja przed sądem, który skazał ją na śmierć. Wyrok miał wykonać jej ojciec jako 
odkupienie grzechów wobec bogów pogańskich. Legenda głosi, że kiedy zabił Barbarę to niebiosa rozstąpiły się, a zabójca 
został uśmiercony przez błyskawicę. Jako datę jej męczeńskiej śmierci podaje się rok 305.  
 Pierwsze wiadomości o kulcie św. Barbary, dziewicy i męczennicy, pochodzą z IV wieku. Kult Świętej rozwijał się 
intensywnie od VI w. najpierw na Wschodzie, później w chrześcijaństwie zachodnim. Tradycja mówi, iż papież Grzegorz I 
Wielki darzył postać Barbary wielką czcią, modląc się w oratorium jej imienia. W VI w. cesarz wschodnio rzymski 
Justynian I Wielki sprowadził relikwie Św. Barbary do Konstantynopola, gdzie z kolei cesarz bizantyjski Leon VI Mądry 
wzniósł świątynię pod jej wezwaniem. W Polsce kult Św. Barbary był zawsze bardzo żywy. Już w modlitewniku Gertrudy, 
córki Mieszka II wspomniana jest pod datą 4 grudnia. Pierwszy kościół ku jej czci wystawiono w 1262 r. w Bożygniewie 
koło Środy Śląskiej. Kult Św. Barbary przeniknął do Polski z Francji, najpierw na Dolny a potem na Górny Śląsk. Już w II 
połowie XIII wieku spotykamy na Dolnym Śląsku co najmniej trzy kościoły pod jej wezwaniem w tym modrzewiowy 
kościółek w Jedłownikach koło Rybnika, który powstał w 1422r. W 1747 roku zostało potwierdzone przez papieża istnienie 
w Tarnowskich Górach bractwa oddającego cześć św. Barbarze. Jego członkami byli górnicy. W czasie tego stulecia kult 
świętej rozszerzył się na cały górniczy obszar górnośląski. Św. Barbarę uważano już nie tylko za wybawicielkę od nagłej 
śmierci, ale także za patronkę górników. O prawdziwie wymiernych korzyściach płynących z nabożnego stosunku do 
Patronki doskonale wiedzą górnicy, którym święta Barbara daje poczucie bezpieczeństwa nie tylko w czasie pracy, ale 
również podczas powrotnej drogi do domu.  Bezgraniczne zaufanie przerodziło się w przekonanie o jej fizycznej obecności. 
Co więcej, Święta jest tam, gdzie górnicy. Z mieczem i wiatykiem w dłoniach przechadza się górnośląskimi ścieżkami. 
Kiedy zachodzi taka potrzeba, święta Barbara schodzi nawet do kopalnianych podziemi, by pomóc, ostrzec przed 
niebezpieczeństwem tąpnięcia, zawalenia się stropu, a kiedy już dojdzie do tragedii, zapewnić górnikowi szczęśliwą śmierć i 
zaopatrzyć go wiatykiem. 
 W wielu kopalniach znajdują się kaplice pod wezwaniem świętej Barbary lub umieszczano jej wizerunek w 
cechowni. Przy obrazie lub figurze świętej zapalano świece i modlono się przed pracą. W ikonografii Św. Barbarę 
ukazywano przede wszystkim jako patronkę dobrej śmierci w koronie i aureoli, w płaszczu z welonem, trzymającą palmę 
męczeństwa, kielich z hostią lub monstrancję, albo wspartą na mieczu, od którego zginęła. Często w tle umieszczano wieżę, 
w której była więziona, z trzema oknami symbolizującymi Trójcę Świętą. Barbara jest patronką nie tylko górników ale i 
osób umierających, flisaków, cieśli, grabarzy, dzwonników, więźniów. Jest opiekunką twierdz i wież. Świętą Barbarę wzywa 
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„Przez Chrystusa, z Chrystusem, w Chrystusie. Przez wiarę i chrzest do świadectwa”. 
 W pierwszą niedzielę Adwentu 2013 r. Kościół w Polsce rozpoczyna czteroletni program nawiązujący do 1050. 
rocznicy Chrztu Polski, którą będziemy przeżywać w 2016 r. Chcemy, by wspomnienie historycznego wydarzenia o 
fundamentalnym znaczeniu dla chrześcijaństwa i państwowości na naszej ziemi, jakim było przyjęcie chrztu przez 
naszych pierwszych władców, stało się impulsem do odnowienia i umocnienia naszej wiary – mówi abp. Gądecki. 
 Przez najbliższe cztery lata praca duszpasterska będzie się skupiała wokół następujących haseł: Wierzę w Syna 
Bożego (2013/2014), Nawróćcie się i wierzcie w Ewangelię (2014/2015), Nowe życie w Chrystusie (2015/2016), Idźcie i 
głoście (2016/2017). Każdy rok duszpasterski został powiązany ze znakiem nawiązującym do liturgii chrztu.  
 Będą to kolejno: świeca, krzyż, woda i biała szata oraz olej.  



NIEDZIELA, 1 GRUDNIA 2013; 1 ADWENTU; 
      9:00 – GODZINKI O NIEPOKALANYM POCZĘCIU NMP 

     9:30 – Za śp. męża + Władysława Piejko w 15. rocznicę śmierci - dar intencji od żony  
   11:00 – Do Bożej Opatrzności z prośba o Boże Błogosławieństwo i zdrowie dla Członków 
                      Koła Żywego Różańca i Ich rodzin, oraz za zmarłych Członków - int. własna KŻR  

Harrogate 16:30 – Za śp. męża + Jana Player w 11. rocznicę śmierci - dar int. od żony z dziećmi 
  19:00 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże dla ROCZNIAKA - córki 
                                Victorii Elizabeth KRÓL dla Jej rodziców i Chrzestnych 
 

PONIEDZIAŁEK, 2 GRUDNIA 2013; Dzień powszedni; 
 10:00 – Za śp. męża + Konstantego, rodziców + Jana i + Walentynę, + Józefa i + Annę, 
                                oraz rodzeństwo z obu stron - dar intencji od pani Elżbiety Druś 
  

WTOREK, 3 GRUDNIA 2013; Wspomnienie św. Franciszka Ksawerego;; 
 10:00 – Za śp. + Kazię Sowińską - dar intencji od pp. Leszczyńskich 
 19:00 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Boże Błogosławieństwo, potrzebne łaski Ducha 
                               Świętego i zdrowie dla Dominiki Łapińskiej w dniu 18. rocznicy urodzin - dar  
                               intencji od Matki Chrzestnej Aldony 
 

ŚRODA, 4 GRUDNIA 2013; Wspomnienie św. Barbary, męcz.; 
                  11:00 – Za śp. żonę + Barbarę Liebig w dniu urodzin - dar int. od męża Piotra z dziećmi 
 

CZWARTEK, 5 GRUDNIA 2013; Dzień powszedni; 
 10:00 – Za dusze w czyśćcu cierpiące - dar intencji od pana Leonarda Bieganowskiego 
 19:00 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Boże Błogosławieństwo, potrzebne łaski Ducha 
                               Świętego i zdrowie dla córki Dominiki Weilandt w dniu urodzin - dar int. od Mamy 
 

PIĄTEK, 6 GRUDNIA 2013; Wspomnienie św. Mikołaja, bpa; I miesiąca ku czci NSPJ 
  10:00 – Za śp. + Stanisławę Pióro - dar intencji pp. Antoniego i Stefanii Bajek 
  10:30 – NABOŻEŃSTWO DO NSPJ 
   18:30 – Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazji do Spowiedzi Świętej 
 19:00 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże, dary Dycha Świętego  
                                i Błogosławione owoce dla wiary i chrześcijańskiego życia dla uczestników Kursu 
                                Alfa - dar intencji od Jadwigi  
 

SOBOTA, 7 GRUDNIA 2013, Wspomnienie św. Ambrożego, bpa i dK; 
   8:30 – Za śp. babcię + Rozalię Karandys w dniu 20. rocznicy śmierci - dar intencji od  
                    córki Ireny i wnuka Daniela 

                II TYDZIEŃ ADWENTU 
  18:30 – Za śp. + Stefana Strug i + Janinę Gabiga - dar intencji od rodziny pp. Pióro 
NIEDZIELA, 8 GRUDNIA 2013; 2 ADWENTU; 
      9:00 – GODZINKI O NIEPOKALANYM POCZĘCIU NMP 

     9:30 – Za śp. ojca + Mariana Klekot w 1. rocz. śmierci - int. od syna Dariusza z rodziną  
   11:00 – Do Bożej Opatrzności z prośba o Boże Błogosławieństwo i zdrowie dla  
                      budowniczego naszego kościoła Ks. Prał. Jana Szponara, za fundatorów  
                      i dobrodziejów i ++ zmarłych dobrodziejów i fundatorów naszej świątyni  
                      parafialnej z okazji 37. rocznicy Jej poświęcenia - dar intencji od KŻR  

Pontefract16:30 – ZA ŚP. + MARKA KAROLA KAŁUŻNY - Msza Święta pogrzebowa na 9.12.br. 
  19:00 – Do Miłosierdzia Bożego z podziękowaniem za pomyślne z Wolą Bożą  
                                 rozwiązanie Bogu wiadomej sprawy 

 

*  ADWENT - Dziś pierwszą niedzielą Adwentu rozpoczynamy nowy rok liturgiczny. 
Łacińskie „adventus” w starożytnym Rzymie oznaczało coroczne przybycie bóstwa do świątyni, a w 
języku dworskim oficjalne wprowadzenie władcy z okazji objęcia przez niego urzędu. Dla nas 
chrześcijan oznacza przyjście Chrystusa zarówno w ludzkim ciele, czyli Wcielenie, jak również Jego 
powtórne przyjście. Adwent jest zatem czasem oczekiwania na Tego, który ma przyjść i który już 
przychodzi. Nie przegapmy tego czasu w świecie, który próbuje skierować nasze myślenie jedynie na 

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 



to, co materialne. Starajmy się nie zgubić z oczu tego, co istotne w nadchodzących świętach 
Narodzenia Pańskiego: spotkania z Tym, który stał się człowiekiem, aby nas uczynić dziećmi Bożymi, 
aby się do nas przybliżyć, aby się stać nam bliskim.  
*  KOLEKTA NA FUNDACJĘ POMOCY KOŚCIOŁOWI NA WSCHODZIE - zostanie zebrana 
w przyszłą niedzielę jako 2 taca u drzwi kościoła. Polecamy ją ofiarności Wiernych. 
*  ZMIANA  TAJEMNIC  ŻYWEGO  RÓŻAŃCA – dzisiejszej niedzieli 1 grudnia – po Sumie. 
*  ODWIEDZINY CHORYCH PARAFIAN będą w tym tygodniu wg ustalonego porządku. 

LEKTORZY:  - przypominamy, że od adwentu obowiązuje cykl czytań „A”; a w tygodniu „rok II”. 
Niedziela     1.12.13 g. 9.30   –     R. Biedka i A. Pepliński       *   g.11.00 –  S. Skotna i H. Rożkowiec 
Niedziela     8.12.13  g. 9.30  –     p. T. Tosta i p. M. Epstein       *   g.11.00 –  T. Hough & W. Świercz 
Niedziela   15.12.13  g. 9.30  –     rodzina pp. Epstein                 *   g. 11.00 –  M. Ions  &  T. Kurdziel 
Niedziela   22.12.13 g. 9.30   –     A. Sztyrbicka i B. Malach    *   g.11.00 –  rodzina pp. Kula 
Niedziela   25.12.13 g. 9.30   –     J. Epstein i J. Lesiak           *   g.11.00 –  J. Harężlak i H. Stanisławska 
*  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. 

KATECHEZA DLA KANDYDATÓW DO BIERZMOWANIA  
 

NR 5. W NIEDZIELĘ -  8.12. 2013 - PO SUMIE O GODZ.12:00 
NR 6. W NIEDZIELĘ - 19.01. 2014 - PO SUMIE O GODZ.12:00 

 

*  POGRZEB ŚP. ANDRZEJA MARCINKOWSKIEGO - który zmarł 18.11.2013 w wieku 61 
lat, zostanie odprawiony w KAPLICY KREMATORIUM W HARROGATE w poniedziałek 2 grudnia  
br. o godz. 15:40. Żonie Ewie śp. zmarłego naszego Rodaka i całej rodzinie składamy serdeczne 
wyrazy współczucia i polecamy Go pamięci modlitewnej Wiernych. 
*  POGRZEB ŚP. MARKA KAROLA KAŁUŻNY - który zmarł 22.11.2013 w wieku 55 lat, 
zostanie odprawiony w KAPLICY KREMATORIUM W WAKEFIELD w poniedziałek 9 grudnia  br. o 
godz. 14:00. Żonie Agnieszce śp. zmarłego naszego Rodaka i całej rodzinie składamy serdeczne 
wyrazy współczucia i polecamy Go pamięci modlitewnej Wiernych.  
 *  POGRZEB ŚP. CZESŁAWA PIOTROWSKIEGO - który zmarł 26.11.2013 w wieku 88 lat, 
zostanie odprawiony w KAPLICY CMENTARNER LOWNSWOOD CHAPEL we wtorek 10 grudnia  
br. o godz. 13:00. Żonie Mrs Audrey śp. zmarłego naszego Rodaka i całej rodzinie składamy 
serdeczne wyrazy współczucia i polecamy Go pamięci modlitewnej Wiernych. 
*  WITAMY ŚW. MIKOŁAJA W PARAFII LEEDS - NIEDZIELA 8 GRUDNIA GODZ. 2-6pm - 
wstęp tylko za wejściówkami (w cenie biletu prezent). Bilety są dostępne w Sklepie Parafialnym w 
polskim ośrodku, u Państwa Green w Polskiej Szkole Sobotniej lub SMSem na m. 07450 657076 po 
podaniu imienia, nazwiska i wieku dziecka. Liczba miejsc jest ograniczona i tylko dla dzieci do lat 8. 
Sprzedaż biletów do 1. grudnia br. Cena biletu £ 6;00.    

POŚWIĘCONE OPŁATKI + KARTKI ŚWIĄTECZNE + KALENDARZE PAPIESKIE 2014  
są do nabycia w Kaplicy Św. Stanisława Kostki. Kalendarze w cenie 
£1:60; Kartki Bożonarodzeniowe w cenie £0;40 szt., a za Poświęcone 
Opłatki składamy dobrowolną ofiarę. 

*  ZEBRANIE RODZICÓW DZIECI I KOMUNIJNYCH - dla obu grup wspólne - odbędzie się 
w najbliższą sobotę 7 grudnia o godz. 9:30 w kościele. Msza Święta Rodzinna z poświęceniem i 
wręczeniem cudownych Medalików w niedzielę 8 grudnia. 

*  OKAZJA DO SPOWIEDZI ŚWIĘTEJ  codziennie ½ godziny przed każdą Mszą Świętą,  
*  KSIĘGA INTENCJI MSZALNYCH NA ROK 2013 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. 

KOLEJNY KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI – SESJA ADWENTOWA 2013 – TRWA 
W NIEDZIELĘ 1 GRUDNIA O GODZ. 18:00 W NASZYM KOŚCIELE 

godz. 18:00 – 3. Konferencja – ODPOWIEDZIALNE RODZICIELSTWO, a po Mszy Świętej 
godz. 20:00 – 4. konferencja – PRZYMIOTY MIŁOŚCI MAŁŻEŃSKIEJ 



  POLSKIE DAY CENTRE ZAPRASZA NA  SPOTKANIA W KAŻDĄ ŚRODĘ OD GODZ. 11:00. 

*  BAL SYLWESTROWY 2013/2014 W LEEDS Szanowni Państwo ZAPRASZAMY! Komitet Parafialny, jak co 
roku  organizuje Bal Sylwestrowy na który ma zaszczyt i przyjemność Państwa zaprosić.  W tym roku zagra 
dla nas zespół "Magic", który niektórzy z Państwa zapewne pamiętają z czasów zabaw w latach 2005‐2007. 
Bilety wstępu w cenie £25.00 dla Parafian, £35 goście spoza Parafii, 
£15 dzieci do lat 15 włącznie, są do nabycia w sklepiku.  
  Regulamin Balu na odwrocie biletu. Organizatorzy zastrzegają 
sobie  prawo  odmówienia  sprzedaży  biletów  osobom,  które 
nadużyły praw gościa w  latach poprzednich. W cenie biletu gorąca 
kolacja/obiad, buffet wytrawny  i  słodki przez  całą noc oraz  lamka 
wina musującego o północy. Obowiązuje  strój uroczysto‐balowy. W przypadku dalszych pytań prosimy o 
kontakt  z  Prezes  Parafii  pod  nr  07973365266.  Ilość miejsc  w  tym  roku  ścisłe  ograniczona.  Zapraszamy 
serdecznie!  
*  NOWE WŁADZE ZJEDNOCZENIA POLSKIEGO W LEEDS - W piątek 22.11.2013 
odbyło się walne zebranie Zjednoczenia Polskiego w Leeds. Na zebraniu tym ustalono kalendarz 
imprez na rok następny. Kalendarz jest wywieszony w gablotce w holu. Jego egzemplarze 
przedstawiciele organizacji mogą również odebrać u Kierownika Ośrodka. 
Na zebraniu wybrano również nowy zarząd. Po 4 latach sprawowania funkcji prezes Magdalena Ions 
poprosiła o zwolnienie jej z tej zaszczytnej funkcji, dziękując jednocześnie za powierzone zaufanie i 
ofiarowywaną pomoc. Nowym prezesem zjednoczenia został Stanisław Guścin. Wice prezesem 
został Marcin Zajączek, Sekretarzem - Janina Grochocińska, Skarbnikiem - Henryk Bedford. 
Do  Komisji Rewizyjnej ZP weszli: Karol Niczyperowicz, Józef Krzyszczyk i Zygmunt Green. Nowemu 
Zarządowi życzymy wszelkiej pomyślności w pracy na rzecz naszej Wspólnoty! 
*  KIERMASZ ŚWIĄTECZNY POLSKIEJ SZKOŁY W LEEDS Polska Szkoła Sobotnia w 
Leeds i Harcerze zapraszają serdecznie na doroczny Kiermasz Świąteczny, który odbędzie się w 
niedzielę 15-ego grudnia na dużej sali naszego Ośrodka. Szczegóły podane są na plakatach. 
Zapewniamy że jako organizatorzy dołożymy wszelkich starań, aby oferta atrakcji była 
bogata, a humory dobre. Zapraszamy bardzo, bardzo serdecznie! 

Polski Sklep Parafialny zbiera zapisy na karpia. 
  

 Cena za kilogram rybki £5.50. Zapraszamy - DECYZJA DZISIEJSZEJ NIEDZIELI 
*  ŻÓŁTE KOPERTKI NA ROK 2014 – Parafian, którzy składają ofiary w kopertkach 
„żółtych” – prosimy o odebranie nowego kompletu kopert na każdą niedzielę 2014 roku w kaplicy 

obok zakrystii od dzisiejszej niedzieli 1 grudnia. 
Bóg zapłać ofiarodawcom ‐ którzy złożyli na potrzeby naszej Parafii swoje dary na tacę w niedzielę 24.11.br. 

Gift Aid ‐ £ 332‐40p. + Kopertki ‐ £ 177‐90p. + Taca ‐ £ 396‐99p.  + Biuletyn ‐ £ 36‐55p. 
 

*    KOLEKTA NA FILIPINY ‐ na pomoc ofiarom kataklizmu wyniosła ‐ £ 417‐16p. (taca) + £ 100
‐00p. od Koła Żywego Różańca w Leeds. 
*    ZA DAR NA KWIATY DO OŁTARZA ‐ p. Rabuszko £ 20‐00p. przez Gift Aid 
 SYNOM  ŚP. KAZIMIERY RABUSZKO  ‐ serdecznie dziękujemy za dar przepięknych kwiatów do 

wystroju ołtarza ufundowany ku pamięci śp. Ich Mamy z ok. pogrzebu i niedzieli. 
 

*    SYNOWIE ŚP. KAZIMIERY SOWIŃSKIEJ ‐ dziękują Ks. Prob. Janowi Zarębie za Mszę Świętą 
Żałobną, oraz Wszystkim, którzy   udział w ceremoniach pogrzebowych i odprowadzeniu Ich Mamy 
na miejsce spoczynku. Serdecznie dziękują za dotację pieniężną z woli śp. Mamy ‐ zamiast kwiatów ‐ 
wyniosła ona £ 422‐50p. Suma ta przekazana została na Dzieło Misyjne Siostrom Klaweriankom w 
Bromley. 

K O M U N I K A T Y 

S E R D E C Z E  +  P O D Z IĘKOWANIA + BÓG ZAPŁAĆ 

* PASTERKI  -  MSZA ŚW. WIGILIJNA W NOC BOŻEGO NARODZENIA 2013 
 

 LEEDS  – kościół parafialny MB Częstochowskiej – LS7  4JE – godz. 24:00 
 HARROGATE – kościół angielski  – św. Roberta  – HG1 1HP          – godz. 21:30 
 CASTLEFORD  – kościół angielski  – św. Józefa  – WF10 4JB          – godz. 21:30 


