
*  ZESPÓŁ „FREDREUM” -        ZAPRASZA NA 
SPEKTAL -  „DWIE BLIZNY” - 
A. FREDRY -                       
SZCZEGÓŁY NA AFISZACH. 
 

 POLSKIE HERCERSTWO ZAPRASZA NA OBCHODY 
ŚW. JERZEGO 28.04.2013 - Polskie Harcerstwo w Leeds zapra-
sza wszystkich Parafian i Sympatyków na obchody św. Jerzego w 

niedzielę 28 kwietnia br. W Programie   
    Msza Święta o godz. 14:00  
    i Kominek o godz. 15:30 
 Dla Starszych Parafian i Sympatyków ofiarujemy możliwość podwiezienia do 
POK i powrotu do domu po obchodach przy kominku. Osoby zainteresowane tą 
pomocą proszone są o kontakt z Dh. Zuzanną Sawicką - nr tel. 01937 841144 
 

* KOPERTKI GIFT AID -  na nowy rok podatkowy są do pobrania w kaplicy św. 
Stanisława Kostki. 

 
 

*  OFIARODAWCOM - którzy złożyli na potrzeby naszej parafii swoje dary na tacę w niedzielę: 
7/03/2013  + Kopertki - £ 170-34p. +  Ofiary Gift Aid - £ 194-60p.  +  na tacę - £ 321-43p.  + Biuletyn - £ 28-24p. 

 

*  OFIARODAWCOM NA PMK - którzy złożyli na jej potrzeby w II Święto Wielkanocy dar   
- £ 172-21p. Serdeczny Bóg Zapłać. 
 

*  KS. PROBOSZCZ Ksiądz Proboszcz składa serdeczne podziękowania organizato-
rom i uczestnikom niedzielnych obchodów rocznicy mordu katyńskiego i tragedii smoleńskiej. Raz 
jeszcze spotykając się pod tablicą katyńską, by oddać hołd pomordowanym, daliśmy świadectwo 
naszego patriotyzmu, wyrażającego się poprzez pamięć dla ofiary życia naszych ojców. Ks. Pro-
boszcz gorące podziękowania kieruje do Zjednoczenia Polskiego w Leeds, do przedstawicieli orga-
nizacji społecznych, pocztów sztandarowych: Związku Junackich Szkół Mechanicznych, RBL Sekcji 
Polskiej nr 1, RBL West Yorkshire i Harcerzy; do Zuchów za trzymanie warty pod Tablicą Katyńską, 
do p. Zygmunta Green, za przygotowanie pieśni oraz Kierownika Ośrodka za pomoc organizacyjną. 
Raz jeszcze wszystkim pamiętającym – Bóg zapłać.  
 

*  PREZES KOMITETU PARAFIALNEGO P. MAGDALENA IONS dziękuje serdecznie 
wszystkim, którzy przyjęli zaproszenie Komitetu Parafialnego na doroczne spotkanie  - „Święcone 
Parafialne”. Podtrzymywanie tradycji spotkań wspólnotowych, będących spoiwem naszego życia 
społecznego, jest ważnym elementem działań podtrzymujących naszą narodową tożsamość. Jest to 
także bardzo miły  i pełen ludzkiego ciepła wyraz naszej jedności. Dlatego dziękuję tak  gościom jak 
i wszystkim tym, którzy pomogli to spotkanie zorganizować.  
 Serdeczne Bóg zapłać Polskiej Szkole, a w szczególności naszym wspaniałym dzieciom i pani 
Marcie Rypień za przygotowanie prezentacji scenicznej, która zachwyciła nas wszystkich oraz pani 
Bożenie Paszel za pomoc w jej przygotowaniu. Serdeczne Bóg zapłać Księdzu Proboszczowi za 
pomoc organizacyjną. Dziękuję także Paniom i Panom (w kolejności alfabetycznej) Danielowi Ba-
bynko, Danisi Corkhill, Wojciechowi Dybikowskiemu Janinie Epstein, Ani Gorzdzie i jej Kuzynce, 
Zygmuntowi Green, Wandzie Kaczmarskiej, Gosi i Jurkowi Lesiakom z córkami Lidią i Natalią, Bo-
żenie Martince, Dorotce i Edkowi Sławskim oraz Kasi i Karolince Sław-
skim oraz naszym harcerzom, za ich pomoc na różnych etapach prac. 
Romanowi Paszelowi  dziękuję za piękne zdjęcia tak z Triduum, z ob-
chodów rocznicy katyńskiej, jak  i „Święconego Parafialnego”. Dziękuję 
też serdecznie paniom Joannie Calder i Beacie Filiczkowskiej ze sklepu 
za pomoc w przygotowaniu produktów na świąteczny stół. Wszystkim – 
serdeczne Bóg zapłać. 
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 Zmarła Margaret Thatcher. Była pierwszą kobietą premierem w dziejach 
Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Osiągnięcia jej są 
niebywałe. Przede wszystkim uratowała ona Wielką Brytanię przed całkowitą de-
grengoladą. Brytyjskiej polityce przywróciła świat prostych wartości w swemu krajo-
wi wielkość. Okres jej rządów jest przykładem tego, w jaki sposób polityczny przy-
wódca  może wskrzesić we własnym społeczeństwie cnoty patriotyczne i przywrócić 
narodowi poczucie dumy. Nawet w czasach kryzysu gospodarczego Thatcher potrafi-
ła podjąć kosztowną wojnę o Falklandy. Wojnę zwycięską, która dała wielu jej roda-
kom poczucie, że przymiotnik „Wielka” w nazwie ich kraju jest uzasadniony. Była 
uosobieniem brytyjskich cnót. To właśnie one doprowadziły Margaret Thatcher do 
przeszło 30 lat zasiadania w Izbie Gmin oraz rządzenia Brytanią przez ponad dekadę. 
Ocaliła swój kraj ponownie broniąc go nie przed jakimś „strajkiem górników”, 
ale próbą stalinowca Arthura Scargilla dokonania komunistycznej rewolucji       
i zmiany ustroju W. Brytanii. Scargill był i pozostaje rzadkim już nawet na Zachodzie 
autentycznym stalinistą. Opuścił partię w proteście przeciw usunięciu mumii Stalina 

z mauzoleum. Poparł inwazję na Węgry. Potem potępił „Solidarność”. Fundusze czerpał z ZSRR Libii, nawet Kuby. Niemniej po-
tępiał wszystkich przywódców ZSRR po Stalinie – bo „zniszczyli najwspanialszy ustrój, jaki znał świat”. „Kapitalizm trzeba obalić 
i zastąpić systemem socjalistycznym”. „Wszystko w W. Brytanii musi być upaństwowione”. „Gdy obejmę władzę, cała prasa znaj-
dzie się pod kontrolą państwową”. „Przejście do socjalizmu będzie nieodwracalne” (koniec z wyborami). „Nasza rewolucja będzie 
się opierała na »akcji bezpośredniej«” (przemocy). Obecnie Scargill jest członkiem Brytyjskiego Stowarzyszenia Stalina. Scargill 
uderzył w marcu 1984 r. Był pewien, że wygra jak zawsze. Niewielu wie, że kopalnie likwidowano w W. Brytanii systematycznie. 
Pierwszy laburzystowski rząd Wilsona zamykał jedną tygodniowo. I nigdy z tego względu nie strajkowano. Ale przecież w grę 
wchodził nie strajk, a ideologiczna batalia – o losy kraju. Minister energetyki, syn robotnika, Peter Walker, zaproponował górni-
kom niesłychanie korzystny dla nich kompromis. Scargill nie poddał go w ogóle pod głosowanie. A związek był federacją. Odma-
wiające zatrzymania pracy kopalnie otoczyły działające z niezwykłą brutalnością „latające pikiety”- prywatna armia Scargilla-
dyktatora. Po paru miesiącach górnicy z Nottinghamshire podali Scargilla, do sądu – wyrok to 200 tys. funtów grzywny. Ale, ku 
zaskoczeniu wszystkich, rząd nie zważając na konsekwencje, na PR, na nic – odpowiedział na przemoc przemocą. „Pojedynek” 
trwał i trwał, ale było już wiadome, że Iron Lady nie ustąpi. Prawie po roku, szeregowi górnicy zmusili Scargilla do głosowania. 
Przegrał je i przegrał wszystko. 
 Margaret Thatcher wyeliminowała rewolucyjny socjalizm z W. Brytanii. Zdecydowanie. Całkowicie. Była jednym z 
największych wrogów socjalizmu w najnowszej historii. Była championem klasy średniej, z której się wywodziła. A nawet rzuciła 
wyzwanie, podważyła pojęcie „klasy” (społecznej). W jej gabinecie było wielu ludzi, którzy nie tylko nie skończyli Cambridge czy 
Oxfordu, ale w ogóle uniwersytetu. Szereg jej reform np. denacjonalizacyjnych, stało się wzorem dla krajów ze wszystkich części 
świata. Nienawiść M. Thatcher do wszelkiego socjalizmu opierała się przede wszystkim nie na tym, iż jest ekonomicznie niewy-
dolny, ani nawet, iż jest, w rozmaitym natężeniu, opresyjny, ale na tym, iż uważała ten system za amoralny, społecznie demoralizu-
jący – człowieka, społeczność, naród. Margaret Thatcher była świadoma, iż żeby zmienić w kraju cokolwiek, trzeba zmienić 
wszystko. Jak stwierdził jeden z jej nielicznych, prawdziwych doradców: „Będziemy musieli uciec się do strasznych środków. Bę-
dziemy mieli wojnę. Będzie bardzo nieprzyjemnie. Będziemy nienawidzeni – im bardziej nam się uda, tym bardziej. Prawdopodob-
nie nie wygramy, ale jeśli tak, to M.T. przejdzie do historii”. Margaret Thatcher do historii przeszła 
Do dziś budzi emocje. Jej mogły przynieść efekty dopiero po jakimś czasie. Najpierw było więc jeszcze gorzej. Ale po pewnym 
czasie W. Brytania nie tylko „ozdrowiała”, ale zaczęła się rozwijać. I to jak! To był ogromny osobisty triumf M. Thatcher. Nie tyl-
ko denacjonalizacja, prywatyzacja (aż po przekazanie zwykłym ludziom domków – dotąd własności lokalnych władz), deregulacja. 
Ale prawdziwa rewolucja. Ratująca kraj. 
 Dla nas, Polaków, Margaret Thatcher pozostanie symbolem antykomunizmu. Była najgłośniejszym w Europie kry-
tykiem Związku Sowieckiego i ideologii praktyki komunistycznej. Gdy Gorbaczow zaczął jej mówić o wyższości komunizmu, 
przerwała mu: „niech pan nie mówi głupstw. Nie potraficie nawet wykarmić własnych obywateli” .Po 1980 r. jej rola jako jedyne-
go, prawdziwego sprzymierzeńca R. Reagana w Europie jest trudna do przecenienia. Wspierała go w jego epickiej, decydującej 
batalii przeciw Sowietom. Znowu była prawie sama. „Uważam za swój obowiązek robić wszystko, co mogę, aby wzmocnić i 
wspomóc odważną strategię Ronalda Reagana, mającą na celu zwycięstwo w zimnej wojnie, którą Zachód powoli, ale zdecydowa-
nie przegrywa”. Mało kto wie też, że to z inicjatywy M. Thatcher w 1986 r. EWG ostatecznie wprowadziła europejski rynek bez 
granic dla dóbr, usług, ludzi i kapitału. Zwróciła się zdecydowanie przeciw Brukseli, gdy zorientowała się, gdzie zmierza eurokra-
cja. Jej słynne przesłanie z Bruges po raz pierwszy stawiające Brukseli granice jej władzy (1988) pozostaje w ogromnej mierze 
trafne. 
 

Wraz z jej śmiercią kończy się pewna epoka. Epoka polityków wielkich śmiałych ale nie spuszczających oka ze 
wskazówki kompasu moralnego. Ludzi dla których służba dla kraju i narodu jest najważniejsza.  

Strona internetowa parafii: www.parafialeeds.co.uk 



NIEDZIELA, 14 KWIETNIA 2013; 3 WIELKANOCNA; 
     9:30 – Za śp. męża + Wojciecha Epstein w 2. rocznicę śmierci - int. od żony i dzieci 
   11:00 – Za śp. dziadka + Kazimierza Chilmon - dar int. rodziny pp. Grochocińskich  

            12:15 – CHRZEST - Anna Maria GLOSEK  
Pontefract 16:15 – Do Miłosierdzia Bożego z prośbą o Błogosławieństwo Boże i zdrowie dla żony 
                                 Patrycji i Dziecka , oraz o szczęśliwe rozwiązanie i narodziny - dar intencji od 
                                 męża Marcina i syna Mateusza 
     19.00 – Za śp. + Jacka Kaczmarskiego w rocz. śmierci - dar int. od pani Magdaleny Ions 
  

PONIEDZIAŁEK, 15 KWIETNIA 2013; Dzień powszedni; 
 10:00 – Za śp. męża + Konstantego, rodziców + Jana i + Walentynę, oraz + Józefa  
                                 i + Annę, oraz zmarłe ++ rodzeństwo z obu stron - dar intencji p. Elżbiety Druś 
WTOREK, 16 KWIETNIA 2013; Dzień powszedni; 
            10:00 – Za śp. ojca + Szymona Sawosz w 17. rocznicę śmierci - dar intencji od syna 
                                 Stanisława z rodziną  
ŚRODA, 17 KWIETNIA 2013; Dzień powszedni; 
                   11.00 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o zdrowie i potrzebne Błogosławieństwo Boże  
                                i łaski dla pani Zofii Skalskiej i Jej rodziny - dar intencji w dowód wdzięczności za 
                                życzliwość i pomoc od pań Sadowskiej i Wańczyckiej 
CZWARTEK, 18 KWIETNIA 2013; Dzień powszedni; 
    10.00 – Za śp. ojca + Władysława Barszczowskiego w 7. rocznicę śmierci - dar intencji 
                                 od rodziny pp. Gabrieli i Jerzego Tosta 
    19.00 – Za śp. mamę + Halinę Cieślik w 2. rocz. śmierci - dar int. od córki Miry z rodziną 
PIĄTEK, 19 KWIETNIA 2013; Dzień powszedni - III miesiąca ku czci Miłosierdzia Bożego; 
 10:00 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o zdrowie i potrzebne Błogosławieństwo Boże  

                      i łaski dla pani Józefy Pióro - dar intencji od rodziny pp. Hobson 
   10:30 – NABOŻEŃSTWO DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO Z PROŚBAMI 
         19.00 – Do Miłosierdzia Bożego w intencji ludzi uzależnionych, niewierzących, słabych  
                       i zagubionych w wierze, aby zechcieli przyjąć Dar Wiary i odnaleźć w swoim 
                       życiu Miłość Boga Ojca 

SOBOTA, 20 KWIETNIA 2013; Dzień powszedni; 
        8:30 – W pewnej intencji 
    14:00 – CHRZEST - Daniel KASZNIA 
                                 IV TYDZIEŃ OKRESU WIELKANOCNEGO 

    18.30 – Za śp. męża + Henryka Pierzchalskiego w 10. rocznicę śmierci, oraz za  
                                 zmarłych rodziców + Aleksandra i + Elżbietę Gorbu - dar int. od żony z rodziną 
NIEDZIELA, 21 KWIETNIA 2013; 4 WIELKANOCNA; 

     9:30 – Za śp. męża + Wojciecha Epstein z okazji imienin - int. od żony i dzieci 
      11:00 – Za śp. rodziców + Annę i + Bronisława Maliszewskich, oraz rodzeństwo  
                                 z rodziny Maliszewskich i dziadków Maliszewskich i Cholewińskich - dar intencji 
                                 od rodziny pp. T.K. Pióro 
Harrogate 16:30 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski oraz 
                                 zdrowie dla córki Amelii Rapczewskiej w 2. rocznicę urodzin - dar intencji od  
                                 rodziców pp. Anny i Stefana           

   19.00 – Za śp. ojca dra + Jerzego Kućbę w dniu imienin - dar intencji od córki  
                      Magdaleny z mężem Mattem i synem Jakubem  

 
 

*  NIEDZIELA BIBLIJNA - Na mocy decyzji Konferencji Episkopatu Polski w trzecią niedzie-
lę Wielkanocy we wszystkich diecezjach w Polsce jest obchodzona Niedziela Biblijna, która rozpo-
czyna następujący po niej Tydzień Biblijny. Tydzień Biblijny to inicjatywa kierowana do tych wier-
nych, którzy w sposób szczególny interesują się Pismem Świętym. Ale nie tylko do nich. Ponieważ w 
obecnym roku duszpasterskim skupiamy uwagę na budowaniu i pogłębianiu naszej wiary, gdzie 
znajdziemy lepsze źródło poznania Bożej ekonomii zbawienia, jeśli nie w Biblii!? Zatem nie tylko dzi-
siaj, wczytujmy się z ochotą i rozważajmy słowo Boże.  
*  URODZINY BENEDYKTA XVI - We wtorek, 16 kwietnia, przypadają 86. urodziny emery-
towanego Biskupa Rzymu Benedykta XVI. W naszych prywatnych modlitwach polecajmy Bożej 

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 
opatrzności jego osobę. 
 
 

*  OKRES SPOWIEDZI I KOMUNII ŚWIĘTEJ WIELKANOCNEJ TRWA - Nie zapominajmy 
też, że źródłem naszej radości i mocy do ciągłego trwania przy Chrystusie, a jeśli odeszliśmy z powo-

du naszych słabości, do ciągłego powstawania, powracania, jest Boże miłosierdzie. Zmartwychwstały 
Pan Jezus nie rozlicza Piotra w trzykrotnego zaparcia się Go, ale trzykrotnie pyta o miłość. I nasze 
grzechy, raz powierzone Bożemu miłosierdziu, stają się „błogosławioną winą”! Dlatego Kościół przy-
pomina, że jeszcze jest stosowny czas na spowiedź świętą i Komunię wielkanocną. 
 

*  LEKTORZY:  - przypominamy, że od adwentu obowiązuje cykl czytań „C”; a w tygodniu „rok I”. 
Niedziela  14.04.13  g. 9.30  – rodzina pp. Epstein                *   g. 11.00 –  M. Ions  &  T. Kurdzie 
Niedziela  21.04.13  g. 9.30  – A. Sztyrbicka & B. Malach      *   g.11.00 –  rodzina pp. Kula 
Niedziela  28.04.13  g. 9.30  – J. Epstain  &  J. Lesiak     *   g.11.00 – J. Harężlak & H. Stanisławska 
Niedziela    5.05.13  g. 9.30  – R. Biedka  &  A. Pelpliński      *   g.11.00 – St. Skotna & A. Rożkowiec 
Niedziela  12.05.13  g. 9.30  – p. T. Tosta i p. M. Epstein      *   g.11.00 – T. Hough & W. Świercz 
*  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. 
 

 *  GODZINA MIŁOSIERDZIA 

 Zapraszamy wszystkich Parafian do modlitwy do Miłosierdzia Bożego.  

 Spotkania będą się odbywać w Kościele w każdy piątek o godz. 15.00.  

 Zainteresowanych prosimy o kontakt z panią Jadwiga Haręźlak - Mob: 

 07784446350. 
 

* 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 MAŁ-
ZEŃSTWA W POLSCE KONIECZNE JEST PRZYJĘCIE TEGO SAKRAMENTU. 

NR 2 W CZWARTEK - 2 MAJA 2013 - PO MSZY ŚW. WIECZORNEJ - o godz. 19:00. 
 

*  NIEDZIELA DOBREGO PASTERZA - Za tydzień przypada Niedziela Do-
brego Pasterza, która rozpoczyna Tydzień Modlitw o Powołania w Kościele i uświęce-
nie duchowieństwa. Decyzją Rektora PMK taca z tej niedzieli jest przeznaczona na po-
trzeby Seminarium Duchownego kapłanów pracujących  w Lokalnej PMK.   
*  DAY  CENTRE  - każdej środy zapraszamy Seniorów naszej Parafii na obiad i spotka-
nie towarzyskie.. 
*  SPOTKANIA „AA” ANONIMOWYCH ALKOHOLIKÓW Masz problem z piciem ? 
"ODNOWA" Polski Język -  Meetingi AA w Harrogate. Naprzeciw St. Robert Church w każdą sobotę 

o godzinie 12:00. Więcej informacji pod numerem Tel : 07413 560 196 ZAPRASZAM. 
 *  SPOTKANIA „AA” ANONIMOWYCH ALKOHOLIKÓW W LEEDS odbywają się każdej 
niedzieli o godzinie 12:00. w budynku szkolnym w Sali na 1. piętrze. ZAPRASZAM. 
 
 

*  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. 

K O M U N I K A T Y 

KOLEJNY KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI – SESJA WIOSENNA 2013 – ROZPOCZNIE SIĘ 
W SOBOTĘ 20 KWIETNIA O GODZ. 17:00 W NASZYM KOŚCIELE - cz.1 

godz. 17:00 – 1. Konferencja – TAJEMNICA SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA, a po Mszy Św. 
godz. 19:30 – 2. konferencja – ODPOWIEDZIALNE RODZICIELSTWO cz.I 
           W SOBOTĘ 27 KWIETNIA O GODZ. 17:00 W NASZYM KOŚCIELE - cz.2 
godz. 17:00 – 3. Konferencja – ODPOWIEDZIALNE RODZICIELSTWO cz.II, a po Mszy Świętej 
godz. 19:30 – 4. konferencja – PRZYMIOTY MIŁOŚCI MAŁŻEŃSKIEJ 


