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Habemus Papam. 
  Módlmy się za Franciszka.  

 

 „Bracia i siostry, dobry wieczór. Wiecie, że konklawe miało za zadanie dać 

Kościołowi papieża. Zdaje się, ze moi bracia kardynałowie znaleźli go prawie na 

końcu świata. Dziękuję za powitanie. Chciałbym pomodlić się za naszego biskupa 

emerytowanego Benedykta XVI. Módlmy się razem za niego, żeby Pan mu 

błogosławił i Matka Boska go strzegła (...) Zanim biskup pobłogosławi lud 

chciałbym o coś poprosić... Chciałbym, żebyście poprosili Pana o 

błogosławieństwo dla waszego biskupa. Razem w ciszy pomódlcie się za mnie” - 

powiedział papież Franciszek. 
 

 Zakonnik, jezuita, człowiek z Ameryki Łacińskiej – każdy z tych faktów jest ważny dla zrozumienia znaku, jakim 

jest dla nas nowy Papież. Kardynałowie zdecydowali się pokazać, że Kościół jest żywy i że już nie w Europie bije jego serce. 

Sięgnięcie po zakonnika, to także ważny znak. Kościół często odwoływał się po zakonników, gdy było trudno. Pierwszy 

jezuita na tronie papieskim to także sygnał potrzeby ducha św. Ignacego Loyoli, a jego imię to przypomnienie, jak ważny 

jest franciszkański duch dla Kościoła. Módlmy się za Franciszka I. Habemus Papam. 

 Osoba nowego papieża to wspaniały  konglomerat symboli. Jezuicka wiedza, dyscyplina i światowy zasięg zakonu - 

franciszkańska prostota, radość, bogactwo duchowe i ubóstwo materialne. Już w pierwszych sekundach sprowadził 

wiernych i nie tylko, do skupienia się w ciszy modlitwy, trzykrotnie przywołując imię Maryi Matki Bożej - raz, polecając jej 

chronienie o.o Ratzingera, dwa, odmawiając własną modlitwę i trzy, zapowiadając jutrzejsze do niej modły. Na koniec 

wszystkim obecnym na miejscu oraz przy środkach elektronicznego przekazu udzielił słuchaczom i widzom Odpustu 

Zupełnego, co świadczy o docenianiu tej technologii przekazywania informacji. Wile w nim z Jana Pawła II i z Benedykta 

XVI. Jego postać wyprostowanego Jezuity, na cały Świat głosi pozdrowienie "Laudetur Jesus Christus". 

 Istnieją spory co do liczby papieży w historii. W roku 1942 kardynał Giovanni Mercati, prefekt Archiwów 

Watykanu, stworzył listę papieży, która od tamtej pory została oficjalnie uznana przez Kościół katolicki. Wg. niej Kardynał 

Jorge Mario Bergoglio jest 266 papieżem w dziejach Kościoła. I od kilkuset lat – pierwszym zakonnikiem wyniesionym na 

piotrowy tron. 

 W czasie poprzedniego konklawe kard. Borgoglio otrzymał najwięcej głosów po kardynale Ratzingerze. W czasie 

posługi w Ameryce Łacińskiej, gdzie żyje najwięcej katolików na świecie, obecny papież wykazał się politycznym 

wyczuciem i wielką skromnością - twierdzi jego oficjalny biograf Sergio Rubin. Jego osobisty styl jest uważany za 

zaprzeczenie splendoru Watykanu. "Po Buenos Aires porusza się metrem lub autobusem i nie lubi, gdy wierni tytułują go 

oficjalnie. Woli, gdy nazywają go + ojcem Bergoglio +" - pisze argentyńska gazeta "Primera Edicion". Bergoglio jest też 

uważany za modernizatora argentyńskiego Kościoła, który należy do najbardziej zachowawczych w Ameryce Łacińskiej. 

"Żyje w sposób prosty i surowy" - dodaje autorka jego biografii Frascesca Ambrogetti.  

 Jorge Mario Bergoglio, jezuita - ur. 17 grudnia 1936 roku, argentyński duchowny katolicki, arcybiskup Buenos 

Aires i tym samym Prymas Argentyny, kardynał Kościoła rzymskokatolickiego. 

Po obronie dyplomu z chemii rozpoczął studia w seminarium w Villa Devoto . 11 marca 1958 roku po swoim nawróceniu 

wstąpił do zakonu jezuitów i kontynuował naukę w zakonnych domach studiów; w nowicjacie w Chile zgłębiał nauki 

humanistyczne, w Colegio Maximo San José w San Miguel obronił licencjat z filozofii, w Colegio de la Immaculada w Santa 

Fe studiował literaturę i psychologię, a w Colegio del Salvador w Buenos Aires teologię. Przyjął święcenia kapłańskie 13 

grudnia 1969 roku, a ostatnią profesję złożył 22 kwietnia 1973 roku. Był mistrzem nowicjatu w Villa Barilari, profesorem 

Wydziału Teologii i rektorem Colegio Maximo San Jose w San Miguel, członkiem konsulty prowincji zakonnej San Miguel, 

prowincjałem Argentyny (1973–1979). Po pobycie w Niemczech pełnił funkcję dyrektora duchownego Colegio del Salvador 

w Cordobie i ponownie rektora Colegio Maximo San José w San Miguel. 

 20 maja 1992 roku został mianowany biskupem pomocniczym Buenos Aires, w czerwcu 1997 roku promowany na 

arcybiskupa-koadiutora tej archidiecezji, objął rządy 28 lutego roku następnego, po śmierci kardynała Quarracino. W 

listopadzie 1998 został jednocześnie ordynariuszem dla wiernych rytów orientalnych, mieszkających w Argentynie. Pełnił 

funkcje Wielkiego Kanclerza Katolickiego Uniwersytetu Argentyny oraz wiceprzewodniczącego Konferencji Episkopatu 

Argentyny. W latach 2005-2011 był przewodniczącym Konferencji Episkopatu Argentyny. Kardynałem Kościoła 
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NIEDZIELA, 17 MARCA 2013; 5 WIELKIEGO POSTU; 
     9:30 – Za śp. + Wojciecha i + Annę Kurdziel - dar int. od p. Heleny Stockiej z rodziną 
     9:30 – BŁOGOSŁAWIEŃSTWO ROCZNEGO DZIECKA - Laura WOJTUŃ  
   10:30 – GORZKIE ŻALE 
   11:00 – Za śp. braci + Aleksandra, + Władysława i + Henryka oraz syna + Zbigniewa  
                       i + Stwen Ben - intencja od pani Lewandowskiej 
   12:15 – CHRZEST - Elisie Annabel BAKER 

Harrogate 16:30 – Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże 

                                 Błogosławieństwo  oraz zdrowie dla rodzin pp. Hobson i Ellerson 
 19.00 – Za śp. męża + Władysława Pasternak w 12. rocznicę śmierci i szwagra + Jana 
                                 Pasternak w 6. rocznicę śmierci - dar intencji od żony i bratowej z rodziną 
                                     

PONIEDZIAŁEK, 18 MARCA 2013; Wspomnienie św. Cyryla Jerozolimskiego, bpa i dk.; 
 10:00 – Za śp. siostrę + Weronikę Banaszuk - dar intencji od brata Izydora z rodziną 
WTOREK, 19 MARCA 2013; UROCZYSTOŚĆ ŚW. JÓZEFA, OBLUBIEŃCA NMP; 
    10:00 – Za śp. tatę + Józefa Kłosińskiego - dar intencji od córki z dziećmi 
 19:00 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o zdrowie i potrzebne łaski dla Pauliny i Adama 
                                 oraz z prośbą o szczęśliwe rozwiązanie dla Pauliny oraz o zdrowie dla Niej  
                                 i Dziecka - dar intencji od rodziców i dziadków  
ŚRODA, 20 MARCA 2013; Dzień powszedni; 
                   11.00 – Do Miłosierdzia Bożego za wstawiennictwem św. Józefa z prośbą o potrzebne 
                                łaski dla wnuka Josepha i Jego rodziców i rodzeństwa - int. babci p. B. Malach  
CZWARTEK, 21 MARCA 2013; Dzień powszedni, pierwszy dzień wiosny; 
 10:00 – Za śp. rodziców + Eleonorę i + Kazimierza Szwedzińskich - dar intencji od  
                                 dzieci z rodzinami 
PIĄTEK, 22 MARCA 2013; Dzień powszedni; 
 10:00 – Do Miłosierdzia Bożego z prośbą o Błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski 
                                 dla rodziny pp. Agnieszki i Mirosława Wzorek i Ich dzieci Oliwii i Natali  
  10:30 – NABOŻEŃSTWO DROGI KRZYŻOWEJ 
  18:30 – NABOŻEŃSTWO DROGI KRZYŻOWEJ 
 19:00 – Do Miłosierdzia Bożego z prośbą o Błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski 
                                 dla siostry Liliany Rudnickiej z okazji urodzin - int. od siostry Anety z rodziną 
 

SOBOTA, 23 MARCA 2013; Dzień powszedni; 
   8:30 – Za dusz w czyśćcu cierpiące - dar intencji od pani Elżbiety Druś 
 15:30 – SAKRAMENT POKUTY Z UDZIAŁEM SPOWIEDLIKÓW Z SĄSIEDŹTWA 

                                                   VI TYDZIEŃ WIELKIEGO POSTU 

   18:30 – Za śp. babcię + Stanisławę i dziadka + Leona Dochn - dar intencji od wnuczki 
                      Zuzanny z rodziną 

NIEDZIELA, 24 MARCA 2013; NIEDZIELA PALMOWA MĘKI PAŃSKIEJ; 
     9:30 – Do Miłosierdzia Bożego z prośbą o Błogosławieństwo Boże, zdrowie i potrzebne 
                      łaski dla Roczniaka: Mai Jadwigi Kaczmarek - dar int. od rodziców i dziadków  
     9:30 – BŁOGOSŁAWIEŃSTWO ROCZNIAKA - Maja Jagoda KACZMAREK  
   10:30 – GORZKIE ŻALE 
   11:00 – Za śp. ojca + Waldemara Błędzkiego - dar intencji od syna i córki z rodzinami 

Normanton16:15 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże dla chrześniaków: 

    16:15 – CHRZEST - Marlena ARMATOWSKA 
    17:15 – CHRZEST - Oscar Phillip BIRDSALL 

Harrogate 16:30 – Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże 

                                 Błogosławieństwo oraz zdrowie dla małżonków pp. Ewy i Marka Sulir z okazji  
                                 15 rocznicy ślubu oraz Ich synów Piotra, Tomasza i Jakuba 
 19.00 – Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże 
                                 Błogosławieństwo oraz zdrowie dla małżonków pp. Joanny i Jarosława Puźniak 
                                 w 2 rocz. ślubu i Ich syna Maksymiliana oraz z prośbą o szczęśliwe rozwiązanie   

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 



 
*  NIEDZIELA PASYJNA  Od dzisiejszej, piątej niedzieli Wielkiego Postu zmienia się 
charakter tego okresu liturgicznego. Cały czas towarzyszyło nam wezwanie Kościoła do nawrócenia 
i pokuty, skorzystania z łaski przebaczenia, którą miłosierny Bóg pragnie nas obdarzyć.  
 Teraz Wielki Post nabiera charakteru pasyjnego. Od dziś w kościele zasłaniamy wszystkie 
krzyże. Skupimy się na rozważaniu Męki Pańskiej, stąd jeszcze większa zachęta do udziału w 
nabożeństwach Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali. Apel ten kieruję zwłaszcza do tych, którzy jeszcze 
w tym roku nie uczestniczyli w tych pięknych nabożeństwach. 

*  19 MARCA - UROCZYSTOŚĆ ŚW. JÓZEFA - We wtorek, 19 marca, przypada 
uroczystość Świętego Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny i opiekuna Pana Jezusa. 
Papież Pius IX w 1870 roku ogłosił go patronem Kościoła powszechnego i rodzin chrześcijańskich. 
Podczas Mszy Świętej tego dnia przez wstawiennictwo Opiekuna Najświętszej Rodziny będziemy 
się modlić za mężów i ojców z naszej wspólnoty parafialnej i o godne wypełnianie przez nich 
swojego powołania. Święty Józef jest też patronem dobrej śmierci. Według tradycji odszedł z tego 
świata w ramionach samego Pana Jezusa. Jego wstawiennictwu będziemy zatem polecać 

wszystkich konających. 
*  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 p. Jadwigą - Mob: 07784446350. 
 

*  NABOŻEŃSTWA WIELKOPOSTNE - w piątki w naszym kościele O GODZ. 10:30 i 
18:30 odprawiamy Drogę Krzyżową, a w niedziele o godzinie 10:30 Gorzkie Żale. Do udziału w 
tych nabożeństwach zachęcam wszystkich Parafian: dzieci, młodzież i dorosłych. Pamiętajmy o 
osobistych umartwieniach, a także o specjalnych postanowieniach na Wielki Post. 
*  PRZYSZŁA NIEDZIELA PALMOWA - niedziela, 24 marca, będzie już Niedzielą Męki 
Pańskiej. Jej liturgia wprowadzi nas w ostatni etap czasu Wielkiego Postu. Podczas uroczystej 
liturgii pobłogosławimy NASZE POLSKIE PALMY, które będą przypominały jerozolimskie palmy, 

słane pod stopy wjeżdżającego do Świętego Miasta Chrystusa – Mesjasza.  
 
 
rozpoczniemy w Niedziele Palmową i potrwają do Wielkiego Czwartku - zakończymy je Mszą 
Wieczerzy pańskiej. Poprowadzi je NA TEMAT WIARY - Ks. Prał. Teodor Poloczek.  
*  SPOWIEDŹ ŚWIĘTA Z UDZIAŁEM POLSKICH SPOWIEDNIKÓW Z SĄSIEDŹTWA - 
będzie w przyszłą sobotę od godz. 15:30 do 18:30. 
*  LEKTORZY:  - przypominamy, że od adwentu obowiązuje cykl czytań „C”; a w tygodniu „rok I”. 
Niedziela  17.03.13  g. 9.30  – A. Sztyrbicka & B. Malach      *   g.11.00 –  rodzina pp. Kula 
Niedziela  24.03.13  g. 9.30  – J. Epstain  &  J. Lesiak     *   g.11.00 – J. Harężlak & H. Stanisławska 

Niedziela  31.03.13  g. 9.30  – R. Biedka  &  A. Pelpliński      *   g.11.00 – St. Skotna & A. Rożkowiec 

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

*  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. 

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 



Niedziela    7.04.13  g. 9.30  – p. T. Tosta i p. M. Epstein      *   g.11.00 – T. Hough & W. Świercz 
Niedziela  14.04.13  g. 9.30  – rodzina pp. Epstein                *   g. 11.00 –  M. Ions  &  T. Kurdziel 
 

 

*  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. 
*  ZAPOWIEDZI  PRZEDŚLUBNE  (III)  w sakramentalny związek małżeński pragną 
wstąpić zamieszkali w Leeds Andrzej WĄTROBA, kawaler i Urszula GĘBURA, panna. 
Polecając Ich modlitwie Parafian, prosimy ewentualne przeszkody zgłaszać w Kancelarii Parafialnej. 
 

WALNE ZEBRANIE PARAFII I POLSKIEGO KLUBU KATOLICKIEGO W LEEDS Uprzejmie zawiadamiamy, że Walne 
Zebranie członków Polskiej Parafii i Polskiego Klubu Katolickiego w Leeds odbędzie się dzisiejszej niedzieli 17-ego 
marca 2013r, w dużej Sali naszego Ośrodka, o godz. 12.30, a w przypadku braku quorum, o godz. 12.45 bez 

względu na ilość obecnych. 

*  BŁOGOSŁAWIENIE POKARMÓW W WIELKĄ SOBOTĘ na świąteczny stół,  
LEEDS    - OD GODZ. 9:00 DO GODZ. 18:00 ZAWSZE O POŁNEJ GODZINIE  
NORMANTON     - O GODZ. 10:00 - pw. Jana Chrzciciela - Newland Lane  
CASTLEFORD      - O GODZ. 10:45 - pw. św. Józefa - WF10 4JB Pontefract Road  
HARROGATE     - O GODZ. 12:00  
PONTEFRACT    - O GODZ. 13:00 w niedzielę Wielkanocną przed Mszą Świętą 
*  DAY CENTRE - zaprasza Seniorów naszej parafii każdej środy na obiad i spotkanie. 
*         PROŚBA DO ŚWIADKÓW HISTORII O ŚWIADECTWO OCALENIA OD ZAPOMNIENIA 

Bardzo prosimy osoby chcące dać świadectwo historii, czyli udzielić wywiadu pracownikom 

Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń o zgłaszanie tego Księdzu Proboszczowi 

lub Prezes Parafii Magdalenie Ions. 

 

*  PREZES ZJEDNOCZENIA POLSKIEGO W LEEDS - Magdalena Ions prosi 
zainteresowane organizacje i osoby prywatne o składanie u niej zamówień na wieńce, które złożone 
zostaną pod tablicą katyńską 7 kwietnia. Cena wieńca taka sama jak w latach ubiegłych – 20.00 
GBP. 
 

*  KIERMASZ SZKOLNY W NIEDZIELE PALMOWĄ Polska Szkoła zaprasza na Kiermasz 
w Niedzielę Palmową 24-go marca na dużą salę naszego Ośrodka. Jak co roku rozmaite stoiska z 
wypiekami, pączkami, ozdobami, koszulkami do pisanek, koszyczkami, palmami. Będą także 
stoiska z książkami nowymi i używanymi, a także punkt informacyjny dotyczący kursów NVQ. Nie 
zabraknie loterii z fajnymi fantami. Kawiarenka zaprasza jak zawsze. Dochód z kiermaszu 
przeznaczony będzie na potrzeby szkoły. Zapraszamy. 

 

*  DARMOWY KURS PODNOSZENIA KWALIFIKACJI Nieodpłatne kursy 
podnoszące kwalifikacje i doskonalące znajomość języka. Kursy z dziedziny obsługi klienta, 
handlu, sprzątania oraz pracy w barze i restauracji. Informacje pod nr telefonu 0113 2396541 u 

Katie lub Angeli, lub osobiście w Norton Webb Ltd, Kingswood House, 80 Richardshaw Lane, 
Pudsey, LS28 6BN. 
Można też spotkać się z polską przedstawicielką organizatora kursów na naszym Dorocznym 
Kiermaszu w Niedzielę Palmową, gdzie będzie miała ona osobny punkt informacyjny.  
*  PARKING PRZY SZPITALU Przypominamy że można parkować na parkingu przy 
szpitalu w sobotę i niedzielę, tylko jeżeli się ma permit na parkowanie, i permit musi być 
widoczny po stronie kierowcy. Permit można załatwić w sklepie parafialnym. Parkingowi robią 
zdjęcia samochodów jako dowód na to że nie ma permitu, i wtedy nie możemy się odwoływać. 
*  NADZWYCZAJNE INFORMACYJNE ZEBRANIE SPK W LEEDS - bardzo ważne dla 
istnienia Koła w Leeds - trzeba ustalić jego przyszłość odbędzie się w niedzielę 24 marca br. o 
godz. 13:00 w Kawiarni przy dużej Sali. 
*  MODLITEWNE CZUWANIA OWOCEM REKOLEKCJI EWANGELIZACYJNYCH 
rozpoczniemy w wigilię ŚWIĘTA MIŁOSIERDZIA w sobotę 6 kwietnia po Mszy Św. wieczornej. 
Będziemy się modlić przed Najświętszym Sakramentem o dary  Duch Świętego, by obdarzał nas 
potrzebnymi charyzmatami. Takiej modlitwy potrzebuje też nasz Ksiądz Jan, który dzięki temu 
będzie mógł rozwijać swoje charyzmaty jakimi go Pan Bóg obdarzył. Na zakończenie Ksiądz Jan 

K O M U N I K A T Y 


