
odbyły spotkanie indywidualne w Poradni Życia Rodzinnego mogą zgłaszać się na ostatnie spotka-
nie na probostwie - z Ks. Proboszczem. Można się umówić telefonicznie. 
*  UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA obchodzona jest w Ko-
ściele w Anglii i Walii w przyszłą niedzielę. Zaczniemy ją celebrować już w sobotę, 29 czerwca, uro-
czystą wieczorną Mszą Świętą wigilijną o godzinie 18:30. W kalendarzu liturgicznym czcimy ich ra-
zem, bo są dwoma wielkimi filarami, na których wsparty jest Kościół rzymski. Tradycja głosi, że po-
nieśli śmierć męczeńską tego samego dnia. Ich wstawiennictwu będziemy polecać Bożej opiece 
wszystkich wierzących, zwłaszcza pasterzy Chrystusowej Owczarni. Swoimi modlitwami obejmijmy 
również papieża Franciszka – Piotra naszych czasów. Tego dnia Kolekta Świętopietrza jako II taca u 
drzwi kościoła - zostanie zebrana na potrzeby Stolicy Apostolskiej. Polecamy ją ofiarności wiernych.  
*  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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Dyrekcja Szkoły, Komitet Rodzicielski oraz nauczyciele bardzo serdecznie dziękują     
rodzicom, którzy pomogli w czasie kawiarenki w Dniu Ojca. Serdecznie dziękujemy pa-
niom  Aleksandrze Piekarze, Lidii Lozinskiej oraz panu Grzegorzowi Pieszakowi. Pomoc 
Państwa była nieoceniona.  Serdeczne Bóg zapłać.  
 

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 

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 

Nr 25    (2254)         +            OKRES      ZWYKŁY          +             23.06.2013 

M.B.CZĘSTOCHOWSKIEJ I ŚW. STANISŁAWA KOSTKI W LEEDS. 

  „ CHAPELTOWN ” 

ADRES KS. PROB.      +      6A, Harehills Lane, LEEDS, LS7  4EY     +   tel.  0113-262 3220 
POLSKI OŚRODEK KATOLICKI  +  Newton Hill Road, Leeds, LS7 4JE +  tel.  0113-262 8019 
Na  prawach  rękopisu   +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +   +  +  +  +  +  +  +  + Ks. Prob.  Jan  Zaręba 
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24-go czerwca Uroczystość św. Jana chrzciciela  
  Był synem Zachariasza i Elżbiety, napełniony już w łonie matki Du-
chem świętym. Imię Jan oznacza tyle, co "Bóg jest łaskawy". Jan Chrzciciel 
urodził się w Judei, według tradycji w Ain Karim, jako syn kapłana Zacharia-
sza i Elżbiety. Jego narodzenie z wcześniej bezpłodnej Elżbiety i szczególne 
posłannictwo zwiastował Zachariaszowi archanioł Gabriel, kiedy Zachariasz 
jako kapłan okadzał ołtarz w świątyni. Przyszedł na świat w sześć miesięcy 
przed narodzeniem Jezusa Chrystusa. Już od matczynego łona, św. Jan jest 
poprzednikiem Jezusa: jego cudowne poczęcie jest zapowiadane przez Anioła 
Maryi, jako znak, że „dla Boga nie ma nic niemożliwego” (Łk 1,37), na sześć 
miesięcy przed wielkim cudem, który daje nam zbawienie, zjednoczenie Boga 
z człowiekiem przez działanie Ducha Świętego. Cztery Ewangelie podkreślają 
wielkie znaczenie postaci Jana Chrzciciela, jako proroka, który zamyka Stary 
Testament i zaczyna Nowy, wskazując na Jezusa z Nazaretu, jako Mesjasza, 
Pomazańca Pańskiego. Faktycznie sam Jezus będzie mówił o Janie używając 
tych określeń: „On jest tym, o którym napisano: Oto Ja posyłam mego wy-
słańca przed Tobą, aby Ci przygotował drogę. Zaprawdę, powiadam wam: 

Między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela. Lecz najmniejszy w królestwie niebieskim większy jest 
niż on” (Mt 11,10-11). 
 Ojciec Jana, Zachariasz – mąż Elżbiety, krewnej Maryi – był kapłanem kultu żydowskiego. Nie uwierzył natychmiast w 
zapowiedź nieoczekiwanego już ojcostwa i dlatego pozostał niemy, aż do dnia obrzezania dziecka, któremu wraz żoną nadali imię 
wskazane przez Boga, czyli Jan, co oznacza „Pan sprawia łaskę”. Ożywiany Duchem Świętym, Zachariasz mówił o misji swego 
syna w następujący sposób: „A i ty, dziecię, prorokiem Najwyższego zwać się będziesz, bo pójdziesz przed Panem torując Mu dro-
gi; Jego ludowi dasz poznać zbawienie [co się dokona] przez odpuszczenie mu grzechów” (Łk 1,76-77). Wszystko to ukazało się 
trzydzieści lat później, kiedy Jan chrzcił w Jordanie, wzywając ludzi, aby poprzez ten gest pokuty przygotowali się na bliskie przyj-
ście Mesjasza, które objawił mu Bóg podczas jego pobytu na pustyni Judejskiej. Dlatego został nazwany „Chrzcicielem”, czyli 
tym, który udział chrztu (por. Mt 3,1-6). Kiedy pewnego dnia przyszedł z Nazaretu sam Jezus żeby przyjąć chrzest, Jan początko-
wo odmówił, ale potem zgodził się i ujrzał Ducha Świętego spoczywającego na Jezusie i usłyszał głos Ojca Niebieskiego, który 
głosił, że jest On Jego Synem (por. Mt 3:13-17 ). 
 Św. Augustyn zauważa, że Kościół obchodzi narodzenie Jana jako coś świętego; jest on jedynym świętym, którego naro-
dzenie się obchodzi; czcimy narodzenie Jana i narodzenie Chrystusa. Jest on ostatnim prorokiem Starego Testamentu i pierwszym, 
który wskazuje na Mesjasza. Jego narodzenie wielu wypełniło radością: radowali się wszyscy ci, którzy dzięki jego nauczaniu po-
znali Chrystusa. Był jutrzenką zwiastującą nadejście dnia. 
  Św. Jan Chrzciciel jawi się nam jako herold Chrystusa. Zapowiada Jego przyjście. Ile w sobie musiał mieć odwagi i wolno-
ści, aby swoją pokorą, aczkolwiek stanowczością i radykalizmem ogłosić nadejście Tego, który ogłosi nadejście Królestwa Miło-
ści, Pokoju, Przebaczenia… 
  Można by rzecz, że życie św. Jana Chrzciciela było trudne i zakończyło się tragicznie w kategoriach ludzkich. Oddał życie 
po tańcu dziewczęcia, broniąc do końca swoich przekonań. To, że Chrystus określił go jako największego między narodzonymi z 
niewiast potwierdza fakt, iż logika Boża jest zupełnie inna od ludzkiej, a ocena naszego życia należy wyłącznie do Boga. 
 W wigilie Św. Jana przypada też Noc Świętojańska zwana kupałą. Data obchodów wyznaczona przez Kościół nie-
przypadkowo zbiega się z datą słowiańskich obchodów sobótki  związanych z letnim przesileniem Słońca. Najkrótsza noc 
przypada zazwyczaj z 21 na 22 czerwca i właśnie w czasie wtedy odbywały się główne obrzędy związane z obchodami tego 
święta. W tradycji słowiańskiej było to święto wody i ognia, ale również święto miłości, płodności, Słońca i Księżyca. Zwy-
czaje i obrzędy kultywowane w Noc Kupalną miały na celu zapewnienie zdrowia i urodzaju. W trakcie tej najkrótszej nocy 
w roku palono ogniska wokół których tańczono przy wtórze muzyki. Stare gospodynie rzucały do ognia zioła (bylicę, szał-
wię i inne), by zapewnić płodność oraz urodzaj. Skakanie przez ogniska i tańce wokół nich miały oczyszczać, chronić przed 
złymi urokami i chorobami. Noc Świętojańska odgrywała również rolę podobną do współczesnych Walentynek . Panny plo-
tły wianki z kwiatów i ziół, a następnie rzucały je do wody (rzeki, jeziora). Chłopcy usiłowali je wyłowić. Dziewczęta wróży-
ły o zamążpójściu na podstawie tego, czyj wianek kto złowił, czyj utonął, czyj najdalej popłynął. Po-
zwalano również młodym parom na samotne spacery po lesie w poszukiwaniu kwiatu paproci, które-
go odnalezienie wróżyło szczęście. 
 Bez względu jednak na nazwę, czy jako Noc Kupały, Sobótka czy Noc Świętojańska ta Noc 
Przesilenia  bez wątpienia zawiera się w niej pamięć minionych wieków i jak każdy obyczaj i obrzą-
dek korzeniami sięga mroków przeszłości i prapoczątków naszej kultury.  

Strona internetowa parafii: www.parafialeeds.com 



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 
   

PONIEDZIAŁEK, 24 CZERWCA 2013; UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA ŚW. JANA CHRZCICIELA; 
 10.00 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże i zdrowie dla mamy  
                               Janiny Barszczowskiej w dniu imienin - dar intencji rodziny pp. Tosta 
 19.00 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski Ducha 
                               Świętego w wzrastaniu miłości dla małżonków Karoliny i Mariusza Dudziak w dniu 
                               1. rocznicy ślubu 
 

WTOREK, 25 CZERWCA 2013; Dzień powszedni; 
 10.00 – Za śp. męża + Konstantego, rodziców + Jana i + Walentynę, + Józefa i + Annę, 
                               oraz rodzeństwo z obojga stron - dar intencji od p. Elżbiety Druś  
 

ŚRODA, 26 CZERWCA 2013; Dzień powszedni; 
 11:00 – Za śp. żonę + Janinę Winnik z okazji imienin - int. od męża Antoniego z dziećmi 
 

CZWARTEK, 27 CZERWCA 2013; Wspomnienie św. Cyryla Aleksandryjskiego, bpa i dK; 
 10.00 – Za śp. siostrę + Barbarę Liebig - dar intencji od sióstr Anny i Marii  
 18.00 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski Ducha 
                               Świętego dla syna Pawła Szczepura i Jego żony Ewy oraz wnuków Sebastiana  
                               i Eleny z okazji urodzin, imienin oraz 4. rocznicy ślubu - dar intencji od rodziców   

PIĄTEK, 28 CZERWCA 2013; Wspomnienie św. Ireneusza, bpa i męcz.;  
  10.00 – Za śp. męża + Bolesława Golonko - dar intencji od żony Stanisławy 
   10:30 – NABOŻEŃSTWO DO NSPJ 
  18:30 – NABOŻEŃSTWO DO NSPJ 
  19.00 – Za śp. rodziców + Stanisława i + Stefanię oraz śp. ++dziadków i dusze w czyśćcu 
                                cierpiące - dar intencji od dzieci i wnuków  
 

SOBOTA, 29 CZERWCA 2013; Dzień powszedni; 
 10.00 – Za śp. męża + Mariana Rokitę - dar intencji od żony Anny 
 11.00 – CHRZEST - Korado BANDY 
 13.30 – CHRZEST - Kane Maxamilian WARREN 
 15.00 – ŚLUB RZYMSKI - Michał Krzysztof ZYBURA & Agnieszka Irena RĘBACZ  
                XIII TYDZIEŃ ZWYKŁY 
  18.30 – Za śp. dziadków + Piotra i Walerię - dar intencji wnuka Zygmunta Green z rodziną  
NIEDZIELA, 30 CZERWCA 2013; UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA; 

     9:30 – Za śp. rodziców + Stanisława i + Katarzynę Szkoda, brata + Adolfa  
                      oraz męża + Bernarda - dar intencji od p. Reginy Fletcher z rodziną        
   11:00 – Za śp. mamę + Julię Guścin z okazji imienin - dar intencji od syna Stanisława 

                    19.00 – Za śp. dziadka + Stanisława Lach - dar intencji wnuka Stanisława, oraz  
                                  za śp. wujka + Stanisława Bies - dar intencji od Gabrieli na udział w pogrzebie 
*  CZERWIEC MIESIĄC NSPJ - kończy się miesiąc czerwiec poświęcony Najświętszemu 
Sercu Pana Jezusa.  W piątek ostatnie nabożeństwa czerwcowe rano i wieczorem. 
*  DZIEŃ OJCA W POLSCE - obchodzony jest dzisiejszej niedzieli. Prześlijmy tel. życzenia...  

  *  LEKTORZY:  - przypominamy, że od adwentu obowiązuje cykl czytań „C”; a w tygodniu „rok I”. 
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 

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 

Niedziela  14.07.13  g. 9.30  – R. Biedka  &  A. Pelpliński      *   g.11.00 – St. Skotna & A. Rożkowiec 
Niedziela  21.07.13  g. 9.30  – p. T. Tosta i p. M. Epstein      *   g.11.00 – T. Hough & W. Świercz 

Zapraszamy serdecznie na Piknik Świętojański  dzisiejszej niedzieli   
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 Internetowej Parafii i osobi-

ście złożyć go w zakrystii na ręce duszpasterza. Przypomi-
namy, że tradycyjnie katecheza dla dzieci rozpocznie 
się we wrześniu W soboty - o godz. 12:00 dla Dzieci Szkol-
nych, 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 za-
krystii, przy kaplicy św. Stanisława na ręce duszpasterzy. Przyjęcie sakramentu bierz-
mowania planujemy dla kandydatów w 2014 roku. Do Bierzmowania może przystąpić 
młodzież, która w tym roku ukończy 13 lat tzn. w przyszłym osiągnie wiek 14-
nastoletni. Przypominamy także planującym śluby, że w Polsce warunkiem koniecz-
nym do zaślubin jest przyjęcie Sakramentu Bierzmowania.  
*  PIELGRZYMKA DO HOLYWELL PANTASAPH - W ostatnią niedzielę lip-
ca, tj. 28-ego, Parafia w Leeds organizuje doroczną jednodniową pielgrzymkę do Holywell 
Pantasaph. Osoby chętne do wzięcia udziału prosimy o zgłaszanie się do pani Magdy Ions (07973365266), w 
celu  podania nazwiska i uiszczenia opłaty za przejazd w wysokości £10.00. Zgłoszenia 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. Wilfr idy. Jest ono zwane Lour-
des Walii, albowiem nieprzerwanie, od 660r. n.e. przybywają do niego pielgrzymi, by skorzystać z uzdrawiają-
cej mocy wód źródła.  
Holywell zaliczane jest do Siedmiu Cudów Walii. Pantasaph to mała wioska na południe od Holywell, 
warta zobaczenia głównie ze względu na piękny zespół budynków zakonu franciszkańskiego.  Na terenie przy-
należnym do zakonu, na wzgórzach tuż poza nim, znajdują się rozstawione w lesie, stacje drogi krzyżowej. 
*  PRZYGOTOWANIE DO SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA – Pary, które zakończyły kurs i 

*  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. 


