
*  PIELGRZYMKA DO HOLYWELL PANTA-
SAPH - W ostatnią niedzielę lipca, tj. 28-ego, Parafia w Leeds 
organizuje doroczną jednodniową pielgrzymkę do Holywell Pan-
tasaph. Osoby chętne do wzięcia udziału prosimy o zgłaszanie 
się do pani Magdy Ions (07973365266), w celu  podania nazwi-
ska i uiszczenia opłaty za przejazd w wysokości £10.00. Zgłosze-
nia i opłaty przyjmowane są też przez panie w naszym Sklepiku 
Parafialnym. Bardzo serdecznie zachęcamy i zapraszamy do 
wzięcia udziału w pielgrzymce.  
 Holywell to walijskie miasteczko, znane głównie dzięki 
źródłu Św. Wilfridy. Jest ono zwane Lourdes Walii, albowiem 
nieprzerwanie, od 660r. n.e. przybywają do niego pielgrzymi, by 
skorzystać z uzdrawiającej mocy wód źródła.  
 Holywell zaliczane jest do Siedmiu Cudów Walii. Pantasaph to mała wioska na południe od Holy-
well, warta zobaczenia głównie ze względu na piękny zespół budynków zakonu franciszkańskiego.  Na terenie 
przynależnym do zakonu, na wzgórzach tuż poza nim, znajdują się rozstawione w lesie, stacje drogi krzyżowej. 

*  WYCIECZKA NAD MORZE DO BRIDLINGTON - Polskie Day Centre organizuje w ponie-
działek 1-go lipca całodzienną wycieczkę na morze do Bridlington. Dla członków Day Centre koszt 
wycieczki wyniesie £5.00. Dla osób chętnych spoza Day Centre – £10.00 (dorośli) i £7.00 (emeryci, 
dzieci i młodzieży ucząca się do lat 18). Wyjazd autokarem spod Ośrodka o godz. 8:40, powrót około 
godz.20:00. Wpisu na listę wycieczkowiczów dokonać można w czasie Day Centre we środę u p. 
Lidki lub p. Beaty lub w naszym sklepiku. To już ostatnia niedziela na decyzję - ZAPRASZAMY!!! 
 W niedzielę 14 lipca Parafia organizuje całodzienny wyjazd do jedne-

go  
z najpiękniejszych miejsc w tym kraju – na Holy Island, czyli Lindis-

farne.   
 Można dostać się na nią tylko w czasie odpływu,  którego czas zmienia się z dnia na dzień. Od kiedy w 1954r. 
zbudowano causway, czyli 3 kilometrową drogę na grobli, dojazd na wyspę jest i wygodny i malowniczy. Wyspa ma bar-
dzo ciekawą historię, z najazdami Wikingów w tle. Tym jednak najważniejsze jest to, że była jednym z głównych cen-
trów rozprzestrzeniania wiary chrześcijańskiej, w czasach kiedy Królestwo Northumbrii było jeszcze w większości po-
gańskie. Wyspa została ofiarowana Św. Aidanowi przez króla Northumbrii w 635r n.e. Prawdziwą siłą przyciągająca 
pielgrzymów na wyspę, był zamieszkujący ją Św. Cuthbert, którego nauki słynęły w świecie. Dla turysty przyjeżdżające-
go na Wyspę, pierwszym obiektem, który zauważy, będzie  zamek., Został on zbudowany w 1550r, po rozwiązaniu przez 
Henryka VIII klasztorów. Miał on być twierdzą pogranicza,  w przypadku najazdu szkockiego. Zamek ten wykorzystał 
Roman Polański, kiedy nakręcił w nim swą wersje „Macbetha”. Zamek jest obecnie udostępniony do zwiedzania. Nie-
mniej interesujące są ruiny klasztoru benedyktyńskiego, z XI w. Tutaj powstały wspaniałe Lindifarne Gospels. Kolejną 
atrakcją turystyczną jest port rybacki, z odwróconymi do góry dnem, łodziami, które dziś służą jako szopy, a kiedyś sta-
nowiły część składową tzw. floty śledziowej Morza Północnego, która wypływała jeszcze w połowy XIXw. Dzisiaj port 
wraz z wywróconymi łodziami tworzy bardzo malowniczy widok.  
 Tym jednak, co na Holy Island najpiękniejsze, jest natura. Malownicze wybrzeże, długie i szerokie plaże, niemal 
puste, trawiaste wydmy i bogactwo fauny i flory. Można tu spotkać maskonury, prześmieszne ptaki, które nie wiją 
gniazd, ale kopią nory, jak też i foki.  Ich ”szczekanie” słychać na wschodnich plażach wyspy. Wycieczka dookoła wy-
spy dostarcza niezapomnianych przeżyć. Holy Island słynie z wyrobu miodów pitnych, można je tu nabywać sklepach.  

Zapisy w sklepiku parafialnym. Cena biletu dla dorosłych £ 20.00, dla dzieci do lat 16 – £ 15.00 
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K O M U N I K A T Y 

KOLEJNY KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI – SESJA JESIENNA 2013 – ROZPOCZNIE SIĘ 
W SOBOTĘ 21 WRZEŚNIA O GODZ. 17:00 W NASZYM KOŚCIELE 

Kurs obejmować będzie tylko dwie soboty, ale za to Konferencje będą: (punktualnie)  
godz. 17:00 – 1. Konferencja – TAJEMNICA SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA, a po Mszy Św. 
godz. 19:30 – 2. konferencja – ODPOWIEDZIALNE RODZICIELSTWO cz.I 

W SOBOTĘ 28 WRZEŚNIA 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 
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Anioł jest przyjacielem Boga, lecz kapłan Go zastępuje  
na 50-cio lecie święceń kapłańskich byłego Proboszcza  

naszej Parafii – Ks. Prałata Józefa Matysika 
 Gdybyśmy nie mieli sakramentu kapłaństwa, nie mielibyśmy Pana. 
 Kto Go umieścił w tabernakulum? Kapłan. 
 Kto przyjął naszą duszę u początku jej życia? Kapłan. 
 Kto ją żywi, by dać jej siłę na wędrówkę? Kapłan. 
 Kto ją przygotuje na spotkanie z Bogiem? Kapłan, ciągle kapłan… 
 Mógłbyś mieć dwustu aniołów i nie mogliby cię rozgrzeszyć. 
 A kapłan, choćby najprostszy – może. 
 Kapłan nie jest kapłanem dla siebie. 
 Nie udziela sobie rozgrzeszenia, nie udziela sobie sakramentów. 
 Nie jest dla siebie. Jest dla Was.   [św. Jan MariaVianney, proboszcz z Ars] 
 Urodził się 19 marca 1939 w Kochłowicach w rodzinie urzędnika kolejowego 
Józefa i Stefanii z d. Ślązok. Po ukończeniu szkoły podstawowej w rodzinnej miej-
scowości zgłosił się do Niższego Seminarium Duchownego im. św. Jacka w Katowi-

cach, gdzie w 1957 roku zdał egzamin dojrzałości. Po maturze został przyjęty do Śląskiego Seminarium Du-
chownego w Krakowie. Święcenia prezbiteratu otrzymał z rąk bpa Herberta Bednorza 23 czerwca 1963 w kate-
drze Chrystusa Króla w Katowicach.  
Po święceniach kapłańskich pracował w charakterze wikariusza w następujących parafiach: NMP Królowej Ko-
rony Polskiej w Czechowicach-Dziedzicach(1963-1967), Św. Apostołów Piotra i Pawła w Świętochłowicach 
(1967-1972), Przemienienia Pańskiego w Katowicach (1972-1973), Św. Antoniego Padewskiego w Dąbrówce 
Małej (1973-1975), Św. Barbary w Chorzowie (1975-1977). W Świętochłowicach, w Dąbrówce Małej i Chorzowie 
powierzono mu także duszpasterstwo akademickie.  
 Studiował zaocznie na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, gdzie w czerwcu 1977 roku uzyskał 
tytuł magistra teologii. W lipcu 1977 roku za zezwoleniem ordynariusza diecezji bpa Herberta Bednorza wyje-
chał do duszpasterstwa w Polskiej Misji Katolickiej w Wielkiej Brytanii. W sierpniu 1977 roku został asystentem 
polskiej parafii św. Andrzeja Boboli na Shepherd's Bush w Londynie. W lipcu 1979 roku mianowany przez PMK 
w Londynie proboszczem w polskiej parafii Trójcy Przenajświętszej w Wolverhampton - Cannock - district 
(1979-1993). W listopadzie 1981 roku wybrany i zatwierdzony przez PMK dziekanem Polskiego Dekanatu Środ-
kowej Anglii. W 1983 roku zatwierdzony dziekanem na drugą i 1985 roku na trzecią kadencję. W listopadzie 
1986 roku został mianowany przez pap. Jana Pawła II (prałatem) Kapelanem Jego Świątobliwości. We wrześniu 
1993 roku mianowany przez PMK proboszczem w polskiej parafii MB Częstochowskiej i św. Stanisława Kostki 
w Leeds - Dewsbury - district (1993-2004).  
 Jesienią 1997 roku przeprowadził generalny remont Kościoła i Polskiego 
Ośrodka Katolickiego w Leeds. W 1999 roku postawił na terenie ośrodka pomnik z 
okazji 2000-lecia Chrześcijaństwa, dzwonnicę z dzwonem nazwanym im. Ojca 
świętego Jana Pawła II. W 2003 roku zredagował dla parafii „Śpiewnik parafialny z 
modlitwami”; pierwsza część w wersji angielsko-polskiej, wydany w Katowicach. 
10 września 2004 przeszedł na emeryturę. W Leeds pozostał przez dwa lata. W 
czerwcu 2006 roku wrócił do kraju i zamieszkał w rodzinnym domu w Kochłowi-
cach pomagając w duszpasterstwie parafialnym.  

Oby nigdy nie zgasł w Księdzu  apostolski i prorocki niepokój, 
który oczyszcza Księdza i nasze sumienie. 

Oby obdarzał Ksiądz wiernych miłosierdziem i przebaczeniem  
pochodzącym od Boga, 

Aby dni Księdza napełnione były miłością i światłością. 
Niech Boski Zbawiciel prowadzi Księdza po pięknej lecz niełatwej 

drodze powołania dla ludu przez długie długie lata. 
Parafianie z Leeds i Ks. Prob. Jan Zaręba. 

  

Strona internetowa parafii: www.parafialeeds.com 



NIEDZIELA, 16 CZERWCA 2013; 11 ZWYKŁA; 
     9:30 – Za śp. + Bolesława Bieska w rocznicę śmierci - dar intencji od p. E. Druś 

  11:00 – Do Chrystusa Najwyższego Kapłana z prośbą o Błogosławieństwo Boże,  
                     potrzebne łasi i dar zdrowia dla Ks. Prał. Józefa Matysika z okazji Jego Złotego 
                     Jubileuszu Kapłaństwa - dar intencji od Parafian i Ks. Proboszcza jako wyraz 
                     wdzięczności za Jego Posługę Proboszcza Parafii wśród nas w latach 1993/2004   

Harrogate 16:30 – W INTENCJI DZIECI 1. KOMUNIJNYCH I ICH RODZIN W HARROGATE  
                    19.00 – Do Bożej Opatrzności intencja Dziękczynna i Błagalna z podziękowaniem  
                                 za otrzymane łaski i prośbą o dalszą opiekę 
   

PONIEDZIAŁEK, 17 CZERWCA 2013; Wspomnienie bł. Brata Alberta Chmielowskiego; 
 10.00 – Za śp. + Leona Malinowskiego - z daru intencji od Koła Żywego Różańca w Leeds 
 

WTOREK, 18 CZERWCA 2013; Dzień powszedni; 
 10.00 – Za śp. mamę + Czesławę Krzemińską w 2. rocznicę śmierci - dar intencji od  
                               córki Barbary Malach z rodziną 
 

ŚRODA, 19 CZERWCA 2013; Dzień powszedni; 
 11:00 – Za śp. tatusia + Waldemara Jagielskiego - dar int. od syna Waldemara z mamą 
 

CZWARTEK, 20 CZERWCA 2013; Dzień powszedni; 
 10.00 – Do Chrystusa Najwyższego Kapłana z prośbą o Błogosławieństwo Boże,  

                               potrzebne łasi i dar zdrowia dla Ks. Prob. Jana Zaręby z okazji urodzin  
                               i imienin - dar intencji od Koła Żywego Różańca w Leeds   

PIĄTEK, 21 CZERWCA 2013; Wspomnienie Alojzego Gonzagi;  
  10.00 – Za śp. + Teodorę Torończak - z daru intencji od Koła Żywego Różańca w Leeds 
  10:30 – NABOŻEŃSTWO DO NSPJ 
  18:30 – NABOŻEŃSTWO DO NSPJ 
  19.00 – Za śp. ojca + Ignacego z okazji urodzin - dar intencji od córki 
 

SOBOTA, 22 CZERWCA 2013; Dzień powszedni; 
 10.00 – Za śp. + męża Bolesława Golonko - z daru intencji od żony Stanisławy 
 14.00 – CHRZEST - Maximilian SZYGALSKI        
                 XII TYDZIEŃ ZWYKŁY 
  18.30 – Za śp. + Helenę i + Jana Mendak - dar int. od p. Janiny Epstein z rodziną  
NIEDZIELA, 23 CZERWCA 2013; 12 ZWYKŁA; 

     9:30 – Do Chrystusa Najwyższego Kapłana z prośbą o Błogosławieństwo Boże,  
                      potrzebne łasi i dar zdrowia dla Ks. Prał. Józefa Matysika w dniu Jego Złotego 
                      Jubileuszu Kapłaństwa - dar intencji rodziny pp. Marii i Józefa Filarowskich   

     11:00 – Za śp. ++ Dowódców Armii Polskiej na Zachodzie i Armii Krajowej - dar intencji 
                       byłego Koła nr 413 SPK w Leeds, a dzisiaj Koła Weteranów Polskich Sił  
                       Zbrojnych w Leeds 

Normanton 16:30 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski dla 
                                  nowożeńców pp. Alicji i Marcina Chmiel z okazji wczorajszego ślubu w Polsce, 
                                  oraz małżonków pp. Julii i Daniela Heland w 1. rocznicę ślubu  
                     19.00 – Za śp. ojców + Mariana Klekot i + Kazimierza Grajewskiego - dar intencji  
                                  od rodziny pp. Klekot 
*  CZERWIEC MIESIĄC NSPJ - trwa miesiąc czerwiec poświęcony Sercu Pana Jezusa.      
W naszym kościele W KAŻDY PIĄTEK będziemy odprawiali nabożeństwa czerwcowe. 
   W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM: 

17 VI – Święty Albert Chmielowski (1845-1916), zakonnik, rozmodlony pokutnik, który odznaczał się heroiczną miło-
ścią bliźniego, dzieląc los z najuboższymi i pragnąc przywrócić im godność; to on uczy, że trzeba być „dobrym jak 
chleb” (wspomnienie obowiązkowe); 

21 VI – Święty Alojzy Gonzaga (1568-1591), zakonnik, który obok Świętego Stanisława Kostki jest patronem katolickiej 
młodzieży (wspomnienie obowiązkowe). 

*  DZIEN OJCA W ANGLII - obchodzimy dzisiejszej niedzieli i modlimy się za wszystkich na-
szych kochanych Ojców oraz za zmarłych ojców. Po Mszy Świętej Szkoła Sobotnia zaprasza  wszyst-

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 

kich naszych ojców wraz z rodzinami do kawiarni na dużo Sale Parafialną. 
*  PRZYGOTOWANIE DO SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA – Pary, które zakończyły kurs i 
odbyły spotkanie indywidualne w Poradni Życia Rodzinnego mogą zgłaszać się na ostatnie spotka-

nie na probostwie - z Ks. Proboszczem. Można się umówić telefonicznie. 
 

  *  LEKTORZY:  - przypominamy, że od adwentu obowiązuje cykl czytań „C”; a w tygodniu „rok I”. 
Niedziela  16.06.13  g. 9.30  – p. T. Tosta i p. M. Epstein      *   g.11.00 – T. Hough & W. Świercz 
Niedziela  23.06.13  g. 9.30  – rodzina pp. Epstein                *   g. 11.00 – M. Ions & T. Kurdziel 
Niedziela  30.06.13  g. 9.30  – A. Sztyrbicka & B. Malach      *   g.11.00 –  rodzina pp. Kula 
Niedziela    7.07.13  g. 9.30  – J. Epstain  &  J. Lesiak     *   g.11.00 – J. Harężlak & H. Stanisławska 
Niedziela  14.07.13  g. 9.30  – R. Biedka  &  A. Pelpliński      *   g.11.00 – St. Skotna & A. Rożkowiec 

Zapraszamy serdecznie na Piknik Świętojański  w niedzielę 23 czerwca.  

Pretekstem, doskonałym zresztą, do zabawy są urodziny i imieniny naszego duszpa-
sterza – ks. prob. Jana. Będzie więc wino, bo czymś trzeba wznieść toast i ciasta, bo 
tak nakazuje tradycja. Będzie też grill, bo nam smacznie wychodzi i Państwo go lubią i 
dużo atrakcji dla młodszych i starszych. Szczegóły o nich – na plakatach. Zapraszamy! 
Bez Państwa impreza się nie uda! 

ZAPISY DZIECI I KOMUNIJNYCH 2013/2014 NA KATECHEZĘ 

  Prosimy rodziców dzieci, którzy pragną przygotować Je do Pierwszej Komunii 
Świętej w naszej Parafii lub w polskich parafiach rodzinnych, 
aby zgłosili swoje pociech na katechezę do 15 sierpnia br. u 
Ks. Proboszcza.  
 Prosimy wypełnić formularz zgłoszeniowy ze strony In-
ternetowej Parafii i osobiście złożyć go w zakrystii na ręce 
duszpasterza. Przypominamy, że tradycyjnie katecheza 
dla dzieci rozpocznie się we wrześniu W soboty - o 

godz. 12:00 dla Dzieci Szkolnych, zaś dzieci pozaszkolne będą ja miały każdej soboty o 
godz. 9:30. 
 

ZAPISY NA KATECHEZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ 
DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA 2014 - 

DLA MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH 
PRZYGOTOWANIA DLA KANDYDATÓW DO SAKRAMENTU 
BIERZMOWANIA - rozpoczniemy od WRZEŚNIA - Zgłoszenia 
można pobrać ze strony internetowej parafii. Prosimy je składać w 
zakrystii, przy kaplicy św. Stanisława na ręce duszpasterzy. Przyję-
cie sakramentu bierzmowania planujemy dla kandydatów w 2014 
roku. Do Bierzmowania może przystąpić młodzież, która w tym ro-
ku ukończy 13 lat tzn. w przyszłym osiągnie wiek 14-nastoletni. 
Przypominamy także planującym śluby, że w Polsce warunkiem 
koniecznym do zaślubin jest przyjęcie Sakramentu Bierzmowania.  

*  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. 


