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Kościół jest łącznikiem z Ojczyzną 
/KAI - KATOLICKA AGENCJA INFORMACYJNA - RELACJONUJE/ 

Dla Polaków mieszkających poza granicami naszego kraju, Kościół jest miejscem 

poczucia tożsamości, przynależności i wspólnoty braterskiej – podkreślił abp 

Wiktor Skworc po powrocie z wizyty duszpasterskiej w Wielkiej Brytanii. 

 W rozmowie z KAI metropolita katowicki podkreślił, że Kościół jest łącznikiem z 

Ojczyzną, gdyż to właśnie w kościele odżywają wspomnienia i chwile związane z oddaloną 

Ojczyzną. Podczas wizyty w Wielkiej Brytanii abp Skworc wielokrotnie przytaczał przykład 

emigracji dwóch opolskich wsi wraz ze swymi duchownymi do Stanów Zjednoczonych w 

1854 roku. „Do dzisiaj kolejne pokolenia tych emigrantów uczą się języka polskiego i 

utożsamiają się z Polską, ze Śląskiem.” 

Metropolita katowicki przytoczył jednocześnie przykład niemieckich emigrantów z tego 

samego roku 1854 z tym, że wyemigrowali oni bez duszpasterza. „Emigranci niemieccy zatracili poczucie tożsamości 

swych przodków” - zauważył, podkreślając, jak ważną funkcję sprawują kapłani na obczyźnie, gdyż to dzięki nim „wciąż 

się tli płomień polskości poza granicami naszego kraju”. Arcybiskup poinformował również, iż dwóch kolejnych śląskich 

księży zostanie oddelegowanych do Anglii i Walii, aby wesprzeć Polską Misję Katolicką. 

Co roku w Wielkiej Brytanii rodzi się 20 tys. dzieci pochodzących z polskich rodzin. W każdej polskiej parafii na terenie 

Wielkiej Brytanii jest chrzczonych od 100 do 120 dzieci rocznie. W zeszłym roku zostało spisanych 2,5 tys. protokołów 

przedmałżeńskich. 

„Patriotyzm, z którym się spotkałem podczas tej wizyty, jest wręcz wzruszający. Jakże prawdziwe są słowa inwokacji z 

"Pana Tadeusza" – „ten tylko się dowie, kto cię stracił.” Tęsknotę można było zauważyć na twarzy każdego z 

obecnych” – stwierdził abp Skworc. 

Wizyta miała miejsce od 9 do 11 maja i odbyła się na zaproszenie śląskich księży, których aktualnie na terenie Wielkiej 

Brytanii przebywa jedenastu, wśród nich rektor Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii ks. prałat Stefan Wylężek. 

Podczas wizyty metropolita katowicki udzielił sakramentu bierzmowania młodzieży w Shefield i Leeds. Sakrament 

przyjęło 120 osób. Arcybiskup pobłogosławił również tabernakulum, ambonę i witraże w odnowionym kościele Matki 

Bożej Częstochowskiej i św. Stanisława Kostki w Leeds oraz mianował proboszcza tej świątyni ks. Jana Zarębę za 

zasługi dla Polonii – kanonikiem honorowym Kapituły Katedralnej w Katowicach. 

Komitet Parafialny Lokalnej Polskiej Misji Katolickiej w Leeds  
składa Księdzu Proboszczowi Janowi Zarębie 

 serdeczne gratulacje z okazji uhonorowania go tytułem  
Kanonika Honorowego Kapituły Metropolii Katowickiej. 

O nadaniu dowiedzieliśmy się z ust Jego Excelencji Arcybiskupa Wiktora Skoworca,  
Metropolity Katowickiego, w czasie jego pobytu w Leeds. 
Raz jeszcze nasze najszczersze, płynące z serca gratulacje. 

Strona internetowa parafii: www.parafialeeds.org.uk 



Kto to taki – „Kanonik honorowy”?  

 Kanonik (łac. canonicus) – wczesnośredniowieczna nazwa duchownych, żyjących według reguł kano-
nicznych przy kościołach biskupich (katedrach); obecnie kapłan uhonorowany tą godnością za zasługi 
dla Kościoła lokalnego, zobowiązany do sprawowania określonych obrzędów liturgicznych wraz z innymi kano-
nikami lub miejscowym biskupem. Dawniej od kanoników nie wymagano posiadania święceń, lecz jedy-
nie tonsury (tzw. kanonicy "świeccy"). Kanonicy tworzą kapitułę katedralne oraz kolegiackie. Zasadniczo dzielą 
się na: kanoników gremialnych (inaczej rzeczywistych, czyli tytularnych); kanoników ponadliczbowych 
(bez prebendy - wynagrodzenia); kanoników honorowych. 
 Kanonicy honorowi mają prawo do używania stroju kanonickiego. Kanonia jest godnością kościelną. No-

minację na członka kapituły, czyli na kanonika, wystawia biskup diece-
zjalny. Tytuł przyznaje  jeśli chce kapłana uhonorować, podziękować za 
pracę, wyróżnić za zasługi duszpasterskie w Kościele lokalnym, np. 
uznanie za pracę w parafii. Jest to tytuł niższy od prałata. Jest w zasa-
dzie dożywotni. Decyzją papieża Franciszka od stycznia tego roku za-
służonym księżom diecezjalnym nie są już przyznawane tytuły prałata 
oraz infułata. Tak więc jedynym tytułem, którym biskup może wyróżnić 
księdza pozostaje tytuł kanonika.   
 Sam tytuł poza wielkim zaszczytem nie daje  żadnych przywile-
jów, tylko zachęca do dalszej dobrej pracy. Kanonicy honorowi mają 
prawo do używania stroju kanonickiego: noszenia rokiety i mantoletu. 

Rokieta jest to komża o wąskich rękawach, podbita kolorową (najczęściej fioletową) tkaniną. A mantolet to czar-
na krótka peleryna zakładana na rokietę. Nowy Kodeks Prawa Kanonicznego pozostawia kapitułom katedralnym 
i kolegiackim zadania spełniania bardziej uroczystych czynności i funkcji liturgicznych w kościele katedralnym 
lub kolegiackim. Funkcje te szczegółowo określają statuty kapituły. Ponadto kapituła katedralna 
wypełnia zadania zlecone jej przez prawo lub biskupa diecezjalnego. 
 Kanonicy mają swoje miejsca w stallach, gdzie zasiadają podczas celebracji liturgicznych 
z biskupem diecezjalnym. Są zobowiązani do celebrowania Liturgii Godzin i realizowania in-
nych zadań związanych z kultem Bożym, co określa statut. Statuty kapitulne określają też strój 
kanonicki. Używa się go podczas uroczystych celebr liturgicznych lub przy uroczystościach, 
zwłaszcza z udziałem biskupa. Ten strój stanowi komża, zwana rokietą, i mantolet oraz ozdob-
ny łańcuch (dystynktorium) z herbem diecezji lub wizerunkiem świętego patrona diecezji czy 
kościoła katedralnego. Jest to dystynktorium. Używają też biretu z amarantowym pomponem.  

 

NIEDZIELA, 18 MAJA 2014; 5 WIELKANOCNA; 
     9:30 – Za śp. + Annę i + Ryszarda Laskowskich - dar intencji od córki Iwony 
     9:30 – BŁOGOSŁAWIEŃSTWO ROCZNEGO DZIECKA - Mateusz SIKORA 
   10.30 – NABOŻEŃSTWO MAJOWE 

 11:00 – Do Bożej Opatrzności z prośba o Błogosławieństwo Boże i zdrowie dla członków 
                                 Koła Weteranów Polskich Sił Zbrojnych w Leeds w dniu Walnego Zebrania Koła, 
                                 oraz za śp. zmarłych Członków Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Leeds  
Harrogate   16:30 – Za śp. dziadków + Marię i + Czesława Chrunik oraz Ich synów + Tadeusza  
                                 i + Stanisława 

   19.00 – Za śp. dziadka + Jana Kopacza - dar intencji od wnuczki Anety z rodziną 
  

PONIEDZIAŁEK, 19 MAJA 2014; Dzień powszedni; 
 10:00 – Za śp. + Marię Osolińską i + Annę Baxter - int. od p. Heleny Bednarz z rodziną 
 10:00 – NABOŻEŃSTWO MAJOWE 
  19:00 – Za śp. + Małgorzatę Wojciechowską w 30 dzień po śmierci - dar int. od p. Józefy 
WTOREK, 20 MAJA 2014; Dzień powszedni; 
 10:00 – Za śp. synową + Karen Filarowską w 12. rocznicę śmierci - int. pp. Flilarowskich  
 10:30 – NABOŻEŃSTWO MAJOWE 
ŚRODA, 21 MAJA 2014; Wspomnienie św. Jana Nepomucena, męcz.; 
 10:30 – NABOŻEŃSTWO MAJOWE 
                    11:00 – Za śp. teściów + Jana i + Katarzynę Malach w 19. rocznice śmierci mamy - dar 
                                 intencji od synowej Barbary Malach z rodziną 

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 

Kanonicy Kapituły Katedralnej w Katowicach  



CZWARTEK, 22 MAJA 2014; Dzień powszedni; 
 10:00 – Za śp. ojca + Jana Rokitka w rocznicę urodzin - dar intencji od córki z rodziną 
       19:00 – Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże 
                                 Błogosławieństwo i zdrowie dla babci Zofii Kowiorskiej z okazji imienin oraz za 
                                 śp. ciocię + Zofię Łokas - dar intencji od wnuczki Katarzyny z mężem Maciejem  
 19:30 – NABOŻEŃSTWO MAJOWE 
PIĄTEK, 23 MAJA 2014; Dzień powszedni; 

   10:00 – Za śp. braci + Mariana Bartoszek i + Rafała Bartoszek - int. pp. Leszczyńskich 
         19:00 – Za śp. żonę + Kazimierę Rabuszko z okazji imienin - dar intencji od męża 
                      Edwarda z dziećmi 
         19:30 – NABOŻEŃSTWO MAJOWE 

SOBOTA, 24 MAJA; Wspomnienie NMP Wspomożycielki Wiernych; 
              8:30 – Do Bożej Opatrznosci z podziękowaniem za 5. letni pobyt w Anglii, wszystkie 
                                 otrzymane łaski, pracę i zdrowie z prośbą o Błogosławieństwo Boże oraz  
                                 zdrowie dla małżonków pp. Krystyny i Ryszard Pol oraz całej rodziny  
    14:00 – CHRZEST - Daniel Rudolf WARDK 
                                         VI TYDZIEŃ OKRESU WIELKANOCNEGO   
    18.30 – Za śp. mamę + Julię Guścin w dniu imienin - dar intencji od syna Stanisława 
NIEDZIELA, 25 MAJA 2014; 6 WIELKANOCNA; 

     9:30 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże i łaskę zdrowia dla 
                      mamy Jadwigi Kalemba z okazji Dnia Matki w Polsce - dar intencji od córki  
                      Iwony Ross z mężem i dziećmi 
   10.30 – NABOŻEŃSTWO MAJOWE 

 11:00 – Za śp. ++ poległych i ++ zmarłych Żołnierzy 6. Pułku Pancernego Dzieci  
                                 Lwowskich w 70. rocznicę Bitwy Piedymonte - dar intencji od wdów    
Normanton  16:15 – Do Miłosierdzia Bożego z prośbą o odpuszczenie grzechów i przyjęcie do  
                                Chwały Niebieskiej śp. dziadka + Stanisława Kurmaniak w 5. rocznicę śmierci  
                                - dar intencji od wnuka z rodziną 

   19.00 – Za śp. ojca + Bolesława Ginter i siostrę + Teresę - int. syna Wiesława z rodziną 
 

 
 

*  URODZINY ŚW. JANA PAWŁA II - Dziś przypada 94. rocznica urodzin papieża Świętego 
Jana Pawła II. Dziękujmy Bogu za tego naszego wielkiego rodaka, ale też starajmy się wracać do je-
go nauczania, zapoznawać się z nim, pogłębiać znajomość tego wielkiego dziedzictwa, jakie nam zo-
stawił tak, aby jego nauczanie stawało się drogowskazami w naszym życiu.  

*  NABOŻEŃSTWA MAJOWE są odprawiane w naszym kościele codziennie o wg porządku 
nabożeństw na str. 2 biuletynu. Serdecznie zapraszamy nie tylko osoby starsze, lecz również i młod-
sze, szczególnie młodzież która przygotowuje się do egzaminów małej i dużej matury. Któż lepiej po-
może i doradzi w wyborze dróg swego życia jak nie Matka Boska. 
*  WSPOMNIENIE NMP WSPOMOŻYCIELKI WIERNYCH - Również w tym tygodniu, w so-
botę, 24 maja, w specjalne liturgiczne wspomnienie, zwracamy się do Maryi – jako Wspomożycielki 
wiernych. Do Niej Kościół uciekał się od początku we wszystkich potrzebach i troskach. Wspomnie-
nie to zostało wprowadzone do kalendarza liturgicznego w 1816 roku przez papieża Piusa VII jako 
podziękowanie za wyzwolenie z niewoli napoleońskiej. Matka Boża Wspomożycielka wiernych jest 
szczególnie czczona w zgromadzeniach salezjańskich założonych przez ks. Jana Bosko.  
*   DZIEŃ MODLITW ZA KOŚCIÓŁ W CHINACH - Z inicjatywy papieża Benedykta XVI tego 
dnia będziemy się modlili za Kościół w Chinach. W 2007 roku papież wydał list apostolski, w którym 
postanawia, że dzień 24 maja każdego roku ma być poświęcony pamięci i modlitwom za Kościół w 
tym kraju. Często zapominamy, że w wielu miejscach na świecie Kościół jest jeszcze prześladowany, 

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. 



że za wiarę w Chrystusa wielu braci chrześcijan cierpi, a nawet oddaje życie.  
LEKTORZY:  - przypominamy, że od Adwentu obowiązuje cykl czytań „A”; a w tygodniu „rok II”. 
Niedziela   18.05.14 g. 9.30   –     R. Biedka i A. Pepliński       *   g.11.00 –  S. Skotna i H. Rożkowiec 
Niedziela   25.05.14  g. 9.30  –     p. T. Tosta i p. M. Epstein       *   g.11.00 –  T. Hough & W. Świercz 
Niedziela     1.06.14  g. 9.30  –     rodzina pp. Epstein                 *   g. 11.00 –  M. Ions  &  T. Kurdziel 
Niedziela     8.06.14  g. 9.30  –     rodzina pp. Epstein                 *   g. 11.00 –  M. Ions  &  T. Kurdziel 
Niedziela   15.06.14 g. 9.30   –     A. Sztyrbicka i B. Malach    *   g.11.00 –  rodzina pp. Kula 
Niedziela   22.06.14 g. 9.30   –     J. Epstein i J. Lesiak           *   g.11.00 –  J. Harężlak & H. Stanisławska 
*  PRZYGOTOWANIE DO SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA – Pary, które zakończyły kurs i 
odbyły spotkanie indywidualne w Poradni Życia Rodzinnego mogą zgłaszać się na ostatnie spotkanie 
na Plebani - z Ks. Proboszczem. Można się umówić telefonicznie. 
* ZAPOWIEDZI  PRZEDŚLUBNE  ( I )  w sakramentalny związek małżeński pragną wstąpić za-
mieszkali na terenie naszej parafii Jakub KACZMAREK, kawaler, i Maria CHMIELEWSKA, panna. 
* ZAPOWIEDZI  PRZEDŚLUBNE  ( I )  w sakramentalny związek małżeński pragną wstąpić za-
mieszkali na terenie naszej parafii Marcin DŁUGOSZ, kawaler, i Renata ZAJĄCZKOWSKA, panna. 

Polecając Ich modlitwie Parafian, prosimy ewentualne przeszkody zgłaszać w Kancelarii Parafialnej  
* DAY  CENTRE  - spotkania seniorów odbywają się każdej środy - serdecznie zapraszamy. 
* WALNE ZEBRANIE KOŁA WETERANÓW POLSKICH SIŁ ZBROJNYCH NA ZACHODZIE - 
odbędzie się dzisiejszej niedzieli po Sumie w Kawiarni Parafialnej w pierwszym terminie o godz.12:30 

 
 

*  OFIARODAWCOM - którzy złożyli na potrzeby naszej parafii swoje dary na tacę w niedzielę: 
12/05/2014  + Kopertki - £ 123-40p. +  Ofiary Gift Aid - £ 357-35p.  +  na tacę - £ 527-39p.  + Biuletyn - £ 28-12p. 

 

*  OFIARODAWCOM NA KWIATY DO KOŚCIOŁA - za dar –  £  10-00p. pani Krystynie 
Wańczyckiej Serdeczny Bóg Zapłać! 

*  PREZES PARAFII - dziękuje serdecznie za wkład pracy w przygotowanie niedzielnego święta. 
Paniom z sekcji kwiatowej i kościelnej za wystrój kościoła: Stefanii Bajek, Danusi Biedce, Jasi Epstein, Ja-
dwidze Hernik, Barbarze Malach, Krystynie Pol, Alinie Sztyrbickiej oraz pani Zuzannie Sawickiej za dekorację 
ściany nad ołtarzem i na scenie. Dziękuję także panu Edkowi Janikowi za pomoc w kościele. Dziękuję Ks. Pro-
boszczowi za wsparcie duchowe w przygotowaniu całej uroczystości. Pocztom sztandarowym za ich obecność 
uświetniającą uroczystą Mszę Świętą - a więc panom Stanisławowi Guścinowi, Edkowi Sławskiemu i Danielo-
wi Babynce. Pięknie dziękuję kieruję do Kasi Sławskiej za śpiew liturgiczny, który zachwycił nas wszystkich 
bez wyjątku. Dziękuję nauczycielom i dzieciom naszej Szkoły za prezentację sceniczną tj. Ani Klekot, Angeli-
ce Miler, Natalii Olszewskiej, Karolince Sławskiej, Sylwii Zając, Kacprowi Adamskiemu, Danielowi Babynce 
oraz akompaniującej im pani Marcie Rypień. Nisko kłaniam się tym, którzy pomagali w kuchni i przy kelne-
rowaniu tj. jak zwykle państwu Gosi i Jurkowi Lesiak oraz Dorotce i Edkowi Sławskim, a także Paniom Joasi 
Calder,  Lidce Gulmantowicz, Wandzie Kaczmarskiej, Renacie Wronieckiej, oraz Teresce Cieszewskiej, Jadzi 
Haręzlak, Wojtkowi Dybikowskiemu, Piotrowi Gaszczykowi, wszystkim osobom, które wystąpiły na scenie, a 
które potem pomagały w kelnerowaniu wespół z: Ania Paszel, Aleksandrą Szatkowską, Natalią Łapińska I Ka-
sia Klekot. Ciepłą myśl kieruje ku Czesławowi i Maksowi za podniesienie na duchu. Ogromnie cieszyła nas 
obecność harcerzy, którzy już zostali wymienieni z imienia i nazwiska powyżej. Bardzo serdecznie dziękuję 
Romkowi Paszelowi za piękne zdjęcia, które obejrzeć można w holu. Za wsparcie dziękuję niezawodnemu 
jak zwykle Zygmuntowi Green. Osobne gorące podziękowania kieruję do Państwa Marii i Józefa Filarowskich 
za uporządkowanie grobu Księdza Kanonika Henryka Czornego, przy którym modliliśmy się w niedzielę 
rano. Bardzo specjalne podziękowania kieruję do pani Haliny Czachurskiej, za wielka pomoc w sobotę, nie-
dziele i poniedziałek. Na koniec pragnę podziękować wszystkim Parafianom, którzy w tym dniu byli z nami. 
Państwa obecność, czy to w Kościele, czy na Święconym była świadectwem. Bardzo bardzo to sobie cenimy I 
jesteśmy ogromnie wdzięczni za to duchowe i personalne Państwa wsparcie. Bez Państwa obecności to święto 
naszej Wspólnoty nie miałoby tej wagi I doniosłości. Wszystkim, którzy byli z nami - serdeczne Bóg zapłać. 
* PODZIĘKOWANIA ZA WYCZYSZCZENIE WYKŁADZINY W KAPLICY ŚW. STANISŁAWA - 
(bezinteresowne) - panu Grzegorzowi, zwanemu „Łysy”, który prowadzi własną firmę sprzątającą - 
GW Professional Cleaning Services „Domestic Cleaning” „Commercial cleaning”, której usługi pole-
camy (kaplica) - www.gw-professionalcleaningservices.com. Tel: 07988602576 lub 07957098396. 

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 


