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  I Komunia Święta i wychowanie  
Pierwsza Komunia Święta to dla dziecka i dla jego rodziców szansa na przeżycie wielkiego święta miłości 
Boga do człowieka. Eucharystia wraz z komunią świętą jest niezwykłym darem Boga, który pragnie być 
pokarmem dla człowieka już tu, w wymiarze życia doczesnego. Los każdego z nas w dużej mierze zależy 
od tego, czym się karmimy na co dzień. Ważna jest zdrowa żywność dla naszego ciała, ale jeszcze ważniej-
sze jest to, czym karmimy nasz umysł i nasze serce.  
  Niska kultura i toksyczny pokarm 
Zdajemy sobie sprawę z tego, że dominująca obecnie kultura proponuje dorosłym i dzieciom wyjątkowo 
marny pokarm w wymiarze duchowym. Jest to tak zwana niska kultura, która traktuje człowieka bardziej 
jak zwierzę niż jak osobę, w myśl przeświadczenia, że zachowanie człowieka to jedynie kwestia instynk-
tów, popędów i biochemii. Pomijany jest fakt, że człowiek jest osobą, czyli kimś, kto potrafi myśleć, ko-
chać i podejmować odpowiedzialne decyzje. Niska kultura prowadzi do tego, że zaczyna dominować niska 
formy demokracji, która pozwala na zatruwanie dzieci i młodzieży toksycznymi bodźcami, obyczajami i 

ideologiami. Dominująca kultura karmi nas mitami o istnieniu łatwego szczęścia, o tym, że każdy powinien kierować się własną 
„prawdą” i żyć na „na luzie” zamiast szukać dobra, prawdy i piękna. Jest to kultura tchórzliwa, gdyż nie ma odwagi zaproponować 
człowiekowi najbardziej choćby podstawowych wartości, aspiracji i ideałów, jak miłość, uczciwość, pracowitość czy odpowie-
dzialność.  
  Komunia święta: pokarm świętości 

W obecnym, kontekście społecznym i kulturowym, pogłębione przygotowanie i przeżywanie I Komunii Św. stwarza szansę na 
umocnienie w dobru zarówno dziecka, jak i jego rodziców. Komunia św. przypomina, że nie samym chlebem żyje człowiek, gdyż 
nikt z nas nie jest samym tylko ciałem. Komunia św. jest też potwierdzeniem niezwykłej godności człowieka. Przypomina nam o 
tym, że każdy z nas jest ukochanym dzieckiem Boga. Tak, jak matka karmi swoje dziecko własną piersią, tak jeszcze bardziej ko-
chający Bóg karmi nas w komunii św. samym sobą! To chyba najbardziej niezwykły przejaw wyobraźni Bożej miłości względem 
człowieka (...) Komunia św. jest pokarmem bogatszego człowieczeństwa. Jest umocnieniem na drodze dorastania do świętości (...) 

  I Komunia Święta i życie Ewangelią 
Przygotowanie do Pierwszej Komunii Świętej dziecka to dla całej rodziny szansa na pogłębienie przyjaźni z Bogiem oraz na 

odnowienie życia zgodnie z zasadami Ewangelii. Jeżeli rodzice i dzieci nie żyją na co dzień mądrością Ewangelii, jeżeli w niedzie-
le i święta nie spotykają się z Bogiem w Eucharystii, to Pierwsza Komunia Święta stanie się jedynie epizodem i miłym wspomnie-
niem, które powiększy wprawdzie zasób rodzinnych fotografii, ale nie wpłynie na jakość wychowania dziecka ani na sposób jego 
postępowania. Pierwsza Komunia Święta to dla rodziców przypomnienie o tym, że powinni oni karmić swoje dziecko tymi samymi 
wartościami i prawdami, którymi karmi nas Bóg. To właśnie rodzice mają być pierwszymi świadkami tego, że Bóg każdego z nas 
doskonale rozumie i nieodwołalnie kocha. Rodzice dają dziecku czytelne świadectwo o miłości Boga do człowieka wtedy, gdy nie 
tylko do dziecka, ale również do siebie nawzajem odnoszą się z szacunkiem i z radosną miłością. Miłość doświadczana w rodzinie 
sprawia, że dziecku łatwo będzie uwierzyć w to, że Bóg kocha je nieodwołalnie i bezwarunkowo. 

I Komunia Święta to okazja do tego, by wraz z dzieckiem wspomnieć i ponownie przeżyć chrzest święty, czyli pierwszy sakra-
ment, który przyjęło ich dziecko. To także okazja do poprowadzenia dziecka na duchową głębię. Chodzi tu zwłaszcza o wyjaśnia-
nie dziecku, że to, co najważniejsze, jest ukryte przed naszym wzrokiem. To, co decyduje o naszym życiu i o naszym losie, opiera 
się bowiem na miłości i na zaufaniu. Niezwykle ważnym sposobem przyprowadzania dziecka do Boga jest wspólna modlitwa w 
rodzinie, regularny udział całej rodziny w niedzielnej i świątecznej Eucharystii, a także wspólna lektura Pisma Świętego. Ważnym 
zadaniem rodziców jest uczęszczanie wraz dzieckiem na katechezy w parafii, które stanowią bezpośrednie przygotowanie do uro-
czystości I Komunii Świętej. Wielką szansą na przyprowadzanie dziecka do Boga jest opowiadanie o Przyjacielu, który zawsze nas 
rozumie i kocha, który chroni nas przed naszą własną słabością i który karmi nas samym sobą (...)  
  Święto religijne a nie świeckie przyjęcie  
     Przygotowanie dziecka do osobistego i pogłębionego spotkania z Bogiem w komunii św. to najważniejsze i najpiękniejsze zada-
nie rodziców. Święto to powinno być tak pomyślane, by stało się dla dziecka radosnym przedłużeniem przeżyć religijnych, a nie 
konkurencją dla tych przeżyć. Powinien to być zatem skromny poczęstunek, a nie huczne przyjęcie. Tego dnia powinno być w do-
mu wyjątkowo dużo radości, a niekoniecznie dużo jedzenia, gości i gwaru. Posiłek powinien zacząć się uroczystą modlitwą (...)  
Oczywistą jest rzeczą to, że poczęstunek powinien być bez alkoholu, a na honorowym miejscu powinno siedzieć dziecko, bo to jest 
jego uroczystość. Cennym elementem uroczystości jest rodzinny spacer po posiłku i rozmowy z dzieckiem o tym, jak przeżywa 
spotkanie z Jezusem w swoim sercu oraz jakie ma marzenia na dorosłe życie. Dopełnieniem tego dnia powinna być wieczorna roz-
mowa rodziców z dzieckiem po to, by podsumować wszystkie przeżycia i by dziecko miało jeszcze jedną okazję ku temu, aby opo-
wiedzieć o swoich przeżyciach i myślach związanych z tym niezwykłym dniem. Warto też, by rodzice powiedzieli dziecku o tym, 
że będą spokojni o jego rozwój i los, jeśli na zawsze zaprzyjaźni się ono z Jezusem. Bóg karmi nas swoją miłością właśnie po to, 
byśmy mieli siłę kochać i by nasza radość już tu, na ziemi, była wielka.  
             (ks. Marek Dziewiecki, fragmenty) 
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NIEDZIELA, 12 MAJA 2013; UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO; 
     9:30 – Za śp. rodziców + Annę i + Ryszarda Laskowskich - int. od córki Iwony z rodziną 

      10:30 – NABOŻEŃSTWO MAJOWE - 3 DZIEŃ NOWENNY DO DUCHA ŚWIĘTEGO 
            11:00 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże i zdrowie dla  
                                 Członków Koła 413 SPK w Leeds i Ich rodzin, oraz za śp. ++ Zmarłych  
                                 Członków Koła w dniu Walnego Zebrania SPK w Leeds - intencja własna Koła 
    12:15 – CHRZEST 1/ Nathan GODLEWSKI  
Pontefract 16:15 – Za śp. ojca + Terry Palmer - dar intencji od syna Janusza z rodziną      

   19.00 – Do Bożej Opatrzności z podziękowanie za otrzymane łaski i prośbą o Boże  
                      Błogosławieństwo dla pp. Katarzyny i Norberta Stachurskich oraz córki Alicji  
                      w 7. rocznicę ślubu   

 PONIEDZIAŁEK, 13 MAJA 2013; Wspomnienie NMP z Fatimy; 
 10:00 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże, zdrowie i potrzebne 
                                 łaski dla męża Jana Baczkowskiego i córki Kasi - dar intencji od żony Heleny   
 10:30 – NABOŻEŃSTWO MAJOWE - 4 DZIEŃ NOWENNY DO DUCHA ŚWIĘTEGO, 
WTOREK, 14 MAJA 2013; ŚWIĘTO ŚW. MACIEJA, APOSTOŁA 
            10:00 – Za śp. + Marię Osolińską z okazji urodzin - dar intencji od Anny Matuszczyk 
    10:30 – NABOŻEŃSTWO MAJOWE - 5 DZIEŃ NOWENNY DO DUCHA ŚWIĘTEGO 
ŚRODA, 15 MAJA 2013; Dzień powszedni; 
                 10:30 – NABOŻEŃSTWO MAJOWE - 6 DZIEŃ NOWENNY DO DUCHA ŚWIĘTEGO
 11.00 – Za śp. męża + Jana Płygawko, rodziców + Sabinę i + Michała Leszczyńskich, 
                                 oraz + Julię i + Jana Płygawko, oraz szwagra + Wiktora - dar intencji od  
                                 p. Stanisławy Płygawko z rodziną   
CZWARTEK, 16 MAJA 2013; ŚWIĘTO ŚW. ANDRZEJA BOBOLI, męcz. - patrona Polski; 
    10.00 – Za śp. męża + Konstantego, rodziców + Jana i + Walentynę, oraz + Józefa  
                                 i + Annę, oraz rodzeństwo z obojga stron - dar intencji od p. Elżbiety Druś 
    18:30 – NABOŻEŃSTWO MAJOWE - 7 DZIEŃ NOWENNY DO DUCHA ŚWIĘTEGO 
            19.00 – Do Bożej Opatrzności z prośba o Błogosławieństwo Boże dla ROCZNIAKA: 
                                 Bartosza Kazimierza KASTELIK i Jego rodziców Grażyny i Michała 
PIĄTEK, 17 MAJA 2013; Dzień powszedni - III miesiąca ku czci Miłosierdzia Bożego; 

   10:00 – Za śp. szwagra + Zenona Kalinowskiego - dar intencji od pp. Filarowskich 
   10:30 – NABOŻEŃSTWO DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO Z WYPOMINKAMI 
   13:00 – CHRZEST 1/ Patryk Wojciech PISARSKI 
         13:00 – CHRZEST 2/ Jakub Dawid JURKIEWICZ 
         17:30 – CHRZEST 3/ Klaudia Wanda JUREK  
   18:30 – NABOŻEŃSTWO MAJOWE - 8 DZIEŃ NOWENNY DO DUCHA ŚWIĘTEGO 
         19.00 – Do Bożej Opatrzności z podziękowanie za otrzymane łaski i prośbą o Boże  
                      Błogosławieństwo dla rodziny pp. Agaty i Pawła Kula córki Mai  

SOBOTA, 18 MAJA 2013; Dzień powszedni; 
        8:30 – Do Miłosierdzia Bożego z prośbą o zdrowie dla Mariana Rokita 
      15:00 – CHRZEST  
            ZAKOŃCZENIE OKRESU WIELKANOCNEGO 

    18:00 – NABOŻEŃSTWO MAJOWE - 9 DZIEŃ NOWENNY DO DUCHA ŚWIĘTEGO 
    18.30 – Za śp. + Bolesława Sowińskiego w 17. rocz. śmierci - int. od żony z synami 
NIEDZIELA, 19 MAJA 2013; UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO; 

     9:30 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Boże Błogosławieństwo dla małżonków  
                      Magdy i Wojciecha Dybikowskich oraz Ich dzieci Aleksandra i Hanny  

      10:30 – NABOŻEŃSTWO MAJOWE  
            11:00 – W INTENCJI DZIECI I KOMUNIJNYCH I ICH RODZIN  
    12:30 – W INTENCJI DZIECI I KOMUNIJNYCH I ICH RODZIN  
Harrogate 16:30 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Boże Błogosławieństwo i potrzebne łaski  
                                 Ducha Świętego dla synów Dawida i Szymona oraz mamy Gabrieli      

   19.00 – Za śp. dziadka + Stanisława Kurmaniak w 4 rocznicę śmierci - dar intencji  
                      od wnuka z rodziną   

 

 
 

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

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 



*  DZIŚ UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO W Kościele jest obcho-
dzona już od V wieku. Chrystus Pan, zanim opuścił ziemię, powiedział do Apostołów: „A Ja, gdy zo-
stanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie” (J 12,32). I tłumaczył im, że Jego 
odejście jest potrzebne, aby mógł zesłać Ducha Pocieszyciela. Po złożonej z samego siebie Ofierze 
Nowego i Wiecznego Przymierza wszedł do chwały Ojca, aby wstawiać się za nami, aby przygoto-
wać nam miejsce. My wpatrujemy się w górę, każdego dnia podążamy za Nim, obieramy ten właśnie 
kierunek, krocząc po ziemskich drogach wiary. Moc do tej wędrówki czerpiemy z samego Chrystusa 
obecnego w Eucharystii, odwagę i siły – z Ducha Świętego, który nieustannie nas wspiera i pociesza. 
*  „JUŻ SIĘ ZBLIŻYŁ MIESIĄC MAJ...” - Codziennie gromadzimy się wokół ołtarza na Eu-
charystii i na majowym nabożeństwie. W naszym kościele nabożeństwo majowe będziemy celebro-
wali codziennie wg porządku nabożeństw na str. 2 biuletynu. 

 

*  WSPOMNIENIE MB FATIMSKIEJ - Jutro, 13 maja, w liturgii wspominamy Matkę Bożą 
Fatimską oraz 32. rocznicę zamachu na Błogosławionego Jana Pawła II, a pod koniec tygodnia, w 
sobotę, 18 maja, przypadają jego 93. urodziny. Mając przed oczami to wydarzenie z 13 maja 1981 

roku, wpatrujmy się w jego święte życie, na jego wzór starajmy się żyć w pełnej komunii z Panem Bo-
giem i całkowicie zawierzmy Maryi nasze rodziny i nasze osobiste codzienne sprawy. 
 

*  ŚWIĘTO ŚW. MACIEJA - We wtorek, 14 maja, w liturgii czcimy Świętego Macieja Aposto-
ła, wybranego do Grona Dwunastu w miejsce Judasza. Hebrajskie imię „Maciej” oznacza „dar Boga”. 
Zwróćmy się do tego Świętego, aby wspomagał nasze wysiłki stawania się darem Boga dla braci. 
 

*  ŚWIĘTO ŚW. ANDRZEJA BOBOLI - w czwartek, 16 maja, przypada święto kolejnego 
patrona Polski, Świętego Andrzeja Boboli, kapłana i męczennika. Żył na przełomie XVI i XVII wieku i 
zasłynął jako gorliwy kaznodzieja i duszpasterz jezuicki. Stąd zyskał miano „łowcy dusz”. Dnia 16 
maja 1657 roku został schwytany przez Kozaków. Mimo okrutnych tortur nie wyrzekł się wiary w Je-
zusa Chrystusa. Jego relikwie znajdują się w kościele Ojców Jezuitów przy ul. Rakowieckiej w War-
szawie. Niech ten święty Patron będzie dla nas wzorem bezkompromisowości wiary i przywiązania 
do Zbawiciela, a zarazem orędownikiem w trudnym budowaniu ładu i jedności w naszej Ojczyźnie. 
 

*  UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO W przyszłą niedzielę, 12 czerwca, 
przypada uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Niedziela ta kończy okres Wielkanocy i że to ostatni 
moment, aby zadośćuczynić przykazaniu kościelnemu nakazującemu spowiedź i Komunię Świętą 
wielkanocną. Wigilię tej uroczystości będziemy świętować już w sobotę, 18 maja. Do tej uroczystości 
przygotowujemy się poprzez specjalną nowennę. Włączmy się do tej modlitwy podczas liturgii w na-
szym kościele lub prywatnie odmawiajmy ją w domu. 
 

*  LEKTORZY:  - przypominamy, że od adwentu obowiązuje cykl czytań „C”; a w tygodniu „rok I”. 
Niedziela  12.05.13  g. 9.30  – p. T. Tosta i p. M. Epstein      *   g.11.00 – T. Hough & W. Świercz 
Niedziela  19.05.13  g. 9.30  – rodzina pp. Epstein                *   g. 11.00 –  I KOMUNIA ŚW. 
Niedziela  26.05.13  g. 9.30  – A. Sztyrbicka & B. Malach      *   g.11.00 –  rodzina pp. Kula 
Niedziela    2.06.13  g. 9.30  – J. Epstain  &  J. Lesiak     *   g.11.00 – J. Harężlak & H. Stanisławska 
Niedziela    9.06.13  g. 9.30  – R. Biedka  &  A. Pelpliński      *   g.11.00 – St. Skotna & A. Rożkowiec 
 

*  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. 
  

* PRZYGOTOWANIA DLA KANDYDATÓW DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA   
dla Parafian dorosłych, którzy planują zawrzeć Sakramentalny Związek Małżeński, a nie przystąpili 
jeszcze do tego sakramentu. PRZYPOMINAMY, ŻE DO ZAWARCIA MAŁZEŃSTWA W POLSCE 
KONIECZNE JEST PRZYJĘCIE TEGO SAKRAMENTU. 
NR 3 W CZWARTEK - 16 MAJA 2013 - PO MSZY ŚW. WIECZORNEJ o godz. 19:00. 
*  ZAPOWIEDZI  PRZEDŚLUBNE  (II)  w sakramentalny związek małżeński 
pragną wstąpić zamieszkali w Leeds Adam KOKOCIŃSKI, kawaler i Agnieszka GIDA-
SZEWSKA, panna. 
Polecając Ich modlitwie Parafian, prosimy ewentualne przeszkody zgłaszać w Kancela-
rii Parafialnej. 

*  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 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. 



 

ROCZNICA I KOMUNII ŚWIĘTEJ 2012/2013  
W UROCZYSTOŚĆ BOŻEGO CIAŁA 

2 CZERWCA NA SUMIE O GODZ. 11:00 
 

*  WALNE ZEBRANIE KOŁA SPK W LEEDS - odbędzie się dzisiejszej nie-
dzieli w Kawiarni naszego Ośrodka Parafialnego o godz. 12:30 w pierwszym termi-
nie, a rozpocznie się o godz. 13:00 drugim terminem niezależnie od wymaganego 

kworum. Zarząd Serdecznie zaprasza wszystkich Członków Koła na to bardzo ważne ze-
branie.   
*  DAY  CENTRE  - każdej środy zapraszamy Seniorów naszej Parafii na obiad i spotkanie 
towarzyskie.. 
*  WYJAZD NA DZIEŃ SPORTU DZIECI I MŁODZIEŻY Szanowni Parafianie! 

Jak co roku, także i w tym Szkoła nasza organizuje wyjazd do Laxton Hall z okazji Dnia Dziecka. W 
tym roku impreza w Laxton Hall odbędzie się w sobotę 15-go czerwca. Dla tych, którzy nie wiedzą i 
jeszcze nie byli – Laxton Hall o wspaniałe spotkanie integracyjne dla dzieci i młodzieży z polskich 
szkół sobotnich z całej Wielkiej Brytanii. 
 Cudowny dzień na świeżym powietrzu, w pięknej posiadłości Laxton Hall (niedaleko Corby), wy-
pełniony atrakcjami: konkursami, grami i zabawami, prowadzonymi przez (jak rok temu) ponad setkę 
wolontariuszy. Gry i konkursy obejmują konkurencje sportowe, artystyczne, a dla najmłodszych – moc 
atrakcji takich jak np. malowanie twarzy, jazdę na kucykach, wielką zjeżdżalnię i inne. Są również 
twórcze zajęcia np. z robienia biżuterii i wiele, wiele innych. Na zwycięzców konkursów czekają dyplo-
my i atrakcyjne nagrody! Dla starszych i młodszych – stoiska z książkami, kawiarnia z pysznymi do-
mowymi ciastami, a także wspaniałe polskie potrawy z grilla. 
Koszty wyjazdu dla dzieci tak jak za pobyt w szkole. Dla dorosłych £6.00.Chętnych prosimy o zgłosze-
nia u Skarbnika Szkoły lub w Sekretariacie szkolnym w Pani Elżbiety. 

 
 

*  OFIARODAWCOM - którzy złożyli na potrzeby naszej parafii swoje dary na tacę w niedzielę: 
5/05/2013  + Kopertki - £ 188-35p. +  Ofiary Gift Aid - £ 312-30p.  +  na tacę - £ 351-88p.  + Biuletyn - £ 31-63p. 

 

*  OFIARODAWCOM SKARBONY ŚWIEC WOTYWNYCH - którzy kwietniu zapalając świece wotywne  
na potrzeby naszego kościoła dar – £ 134.96. – Pani Wańczyckiej Bóg Zapłać za dar – £ 10.00 - NA KWIATY DLA 
MATKI BOŻEJ NA MIESIĄC MAJ.  
*  PREZES ZJEDNOCZENIA POLSKIEGO W LEEDS - składa serdeczne podziękowania 
wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia obchodów święta Trzeciego Maja w naszym Ośrod-

ku. Pamięć o wzlotach naszego ducha narodowego ponad 
tym co potem określano dziejową koniecznością powinna 
być upamiętniana. Dziękuję zatem Księdzu Proboszczowi 
za wspaniałe kazanie o wadze wychowania i edukacji. 
Dziękuję pocztom sztandarowym za ich obecność uświet-
niającą Mszę Świętą. Dziękuję panu Sebastianowi za służ-
bę przy organach. Serdeczne podziękowania składam też 
wszystkim, którzy przygotowali i wzięli udział w Akademii, 
a więc dyrekcji, nauczycielom i dzieciom naszej Szkoły 
Sobotniej oraz panu Marcinowi Zajączkowi. Dziękuję też 
rodzicom, którzy umożliwili dzieciom wzięcie udziału w 
Akademii. Podziękować pragnę też Kierownikowi Ośrodka 
za pomoc organizacyjną i jak zawsze fotografom, których 
zdjęcia podziwiać możemy w gablotce. Przed każdym z 
Państwa nisko chylę czoło. Bóg zapłać. 
 

LECTIO DIVINA - V Niedziela 
Wielkanocna Rok C  

 

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 


