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 My Polacy mamy piękną historię. Piękną historię pisaną czynami wspaniałych ludzi. II Wojna Świato-
wa była czasem okrutnym, czasem rozstań, śmierci i pożogi, ale była też i okresem powstawania legend. 
 Życie jednostek nabierało wymiarów heroicznych, a ich czyny będące wynikiem marzenia o Niepodle-
głej, stawały się legendą... Jedna z tych legend rozpoczęła się w roku 1941, kiedy to Płk. Stanisław Sosabowski 
postanowił ze swej 4 Kadrowej Brygady Strzelców utworzyć pierwszą w historii Wojska Polskiego jednostkę 
spadochronową. Hasłem brygady było "Najkrótszą drogą!", co znaczyło, że jako pierwsi powrócą do Polski 
taką właśnie drogą – na spadochronach. Nie powrócili. Ostatecznie Brygada wzięła udział w największej w II 
wojnie światowej operacji powietrzno-desantowej sprzymierzonych - Operacji Market Garden. Miała ona na 
celu rozdzielenie wojsk niemieckich i obejście od północy niemieckich umocnień obronnych zwanych linią 
Zygfryda. To umożliwiłoby wejście na ważny ekonomicznie i strategicznie obszar Zagłębia Ruhry i w konse-
kwencji przybliżyło koniec wojny. Zasadniczym celem było uchwycenie mostów na Renie i innych rzekach przed zniszczeniem ich 
przez Niemców. Dość szybko udało się przejąć kontrolę nad pierwszymi przeprawami. Fakt, że nie zdobyto ostatniego mostu w 
Arnhem, doprowadził jednak do ostatecznej porażki całej operacji. Od pierwszych chwil alianccy spadochroniarze napotkali zdecy-
dowany opór Niemców. Walki uliczne w samym Arnhem były krwawe i uporczywe, ale nikt nie zdobył w nich wyraźnej przewagi. 
19 września z powodu złej pogody nie doszedł do skutku planowany desant polskiej Samodzielnej Brygady Spadochronowej pod 
Arnhem. Sytuacja w samym mieście nadal była niejasna. 20 września gęsta mgła znów nie pozwoliła na desant polskiej jednostki 
spadochronowej, a dowódca brytyjskiej 1. Dywizji Powietrznodesantowej zdecydował się na odwrót z miasta. Zdziesiątkowane 
oddziały brytyjskie wycofane zostały do Oosterbeek, gdzie w obronie okrężnej miały doczekać odsieczy XXX Korpusu. 21 wrze-
śnia doszło wreszcie do desantu polskiej Samodzielnej Brygady Spadochronowej. Krótko przed startem zmieniono jednak stre-
fę zrzutu. Polacy zostali desantowani na zachodnim brzegu Renu w rejonie Driel z zadaniem wsparcia rozpaczliwie broniących się 
po drugiej stronie rzeki Brytyjczyków. 1. Samodzielna Brygada Spadochronowa za cenę dużych strat zdołała przeprawić przez Ren 
jedynie 300 żołnierzy, którzy heroicznie wzmocnili obronę brytyjską w Oosterbeek. Dodatkowo kontratakujący na skrzydłach 
Niemcy zdołali przerwać pozycję amerykańskich spadochroniarzy, osłaniających korytarz sił lądowych, dezorganizując tyły XXX 
Korpusu. Ostatecznie w obliczu wyraźnej porażki marszałek Montgomery, konkurujący w głupi sposób o laury zwycięstwa z gen. 
Pattonem, podjął 25 września decyzję o wycofaniu brytyjskiej 1. Dywizji Powietrznodesantowej na zachodni brzeg Renu. Odwrót 
pod kryptonimem operacja „Berlin” przeprowadzono w nocy 25 na 26 września, kończąc tym samym dziewięciodniowe walki. 
Odwrót Anglików z Oosterbeek, polegający na ponownej przeprawie przez Ren, osłaniali żołnierze polscy, którzy jedynie w nie-
wielkiej liczbie mogli się ewakuować, ponieważ nie zabezpieczono dla nich miejsc w łodziach desantowych, co skutkowało tym, że 
masowo dostali się do niemieckiej niewoli. Brytyjska 1. Dywizja Powietrznodesantowa, która walczyła pod Arnhem, została przez 
Niemców doszczętnie zniszczona. Winą za klęskę obarczono Gen. Sosabowskiego i jego Żołnierzy. Władze polskie na uchodźctwie 
nie stanęły w Jego obronie. Rząd w Warszawie w lutym 1946 ogłosił, że żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie nie uznaje 
za polskich. Generałowi i jego Żołnierzom pozostało uchodźctwo. „Klęska jest sierotą, sukces...” słynne przysłowie pasuje tu jak 
ulał. Niewdzięczna opinia miała ciążyć na reputacji generała i jego żołnierzy jeszcze bardzo długo. Generał Sosabowski utracił sto-
pień i stał się magazynierem w Londynie. Podobny los podzieliło wielu weteranów Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie.  
Pamięć o dokonaniach Polaków przypominał słynny film O jeden most za daleko z 1977 r., który prawdziwie oddaje przebieg 
walk. Drugi obraz poświęcony temu zagadnieniu nosi tytuł Honor Generała. Przejmujący film dokumentalny z 2007 r. 
przedstawia upór mieszkańców holenderskiego Driel, którzy rozpoczęli długą walkę o godne imię Polaków. Doprowadziło to 
do uznania pozytywnej roli polskiej formacji. Po 60 latach rząd holenderski przywrócił honor polskiemu bohaterowi wrę-
czając pośmiertnie Order Brązowego Lwa i Order Wojskowy im. Króla Willema (odpowiednika Polskiego Virtuti-Militari). 
Warto nadmienić, że ordery wręczała Polakom sama Królowa Holenderska Beatrix. Holendrzy przeprosili polskich wetera-
nów za szorstką ocenę Anglików.  
 Wspólnotę pamięci tworzą dziś nie tylko filmy, relacje świadków i inscenizacje historyczne. Narrację przeszłości uzupełnia-
ją przedmioty należące do żołnierzy 1. Samodzielnej Brygady Spadochronowej zgromadzone w zbiorach muzealnych (np. w Koło-
brzegu). Przypomnijmy, że 17-ego maja 2009 roku odbyła się w naszym  Ośrodku w Leeds niezwykła uroczystość w obecności 
Ministra Obrony RP  – przekazanie sztandaru Koła Polskich Spadochroniarzy w Leeds – 6-ej Brygadzie Desantowo Szturmowej z 
Krakowa, która jest kustoszem pamięci o tych, którzy do Polski chcieli najkrótszą drogą.                   /opracowała Magdalena Ions/ 

15 września 2014 - papież Franciszek powołał  
ks. prałata Marcus Stock na nowego biskupa Leeds 

Biskup-elekt święcenia kapłańskie otrzymał w 1988 r. był proboszczem w archidiecezji Bir-
mingham w parafii Najświętszego Serca i św. Teresy w Coleshill. Był także dyrektorem szkół 
diecezjalnych, a od 2009 r. jest sekretarzem generalnym Konferencji Episkopatu Anglii i Wa-
lii. Konsekrowany na biskupa będzie w katedrze Leeds w czwartek, 13 listopada. 



 

NIEDZIELA, 21 WRZEŚNIA; 15 ZWYKŁA - Dzień Środków  Społecznego Przekazu 
            9:30 – Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże  
                               Błogosławieństwo i dar zdrowia dla mamy Jadwigi Halemba z okazji imienin - dar 
                               intencji od córki Iwony z rodziną  
        11:00 – Za śp. Dowódców Generała + Stanisława Sosabowskiego i Generała  
                               + Antoniego Rawicz Szczerbo, oraz za ++ poległych i zmarłych  
                               ++ Spadochroniarzy i ++ Członków Koła Spadochroniarzy w Leeds z prośbą  
                               o Błogosławieństwo i zdrowie dla żyjących Członków Koła - dar intencji  
                               od p. Karola Niczyperowicza    
Harrogate  16:30 – Za śp. męża + Krzysztofa Holica w 1 rocz. śmierci - int. od żony Renaty z dziećmi 
Harrogate  16:30 – Do Bożej opatrzności z prośbą o powrót do zdrowia po porodzie i operacji dla  
                               Anny Rapczewskiej oraz za Jej siostrę śp. Matkę Chrzestną Dziecka  
                               + Monikę Kiersnowską tragicznie zmarłą w wypadku samochodowym w Polsce  
Harrogate  16:30 – CHRZEST - Antoni Adam SIEMIATKOWSKI 
  19:00 – Za śp. mamę + Jolantę Polewka w 18. rocz. śmierci - int. córki Patrycji z siostrami 
 

PONIEDZIAŁEK, 22 WRZEŚNIA 2014; Dzień powszedni; 
 10:00 – Za śp. ojca + Kazimierza Szwedzińskiego w rocz. śm. - int. od dzieci z rodzinami 
 

WTOREK, 23 WRZEŚNIA 2014; Wspomnienie św. Pio z Pietrelciny; 
 10:00 – Za śp. + Michała i + Sabinę Leszczyńskich, oraz + Jana Płygawko - dar intencji  
                               od pp. Leszczyńskich 
 

ŚRODA, 24 WRZEŚNIA 2014 Dzień powszedni; 
                  11:00 – Za śp. męża + Bogusia Piesiewicza - dar intencji od żony Ali 
  

CZWARTEK, 25 WRZEŚNIA 2014 Wspomnienie bł. Władysława z Gielniowa; 
  10:00 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski oraz 
                               zdrowie dla Iwony i Marcina Nowakowskich oraz Ich córki Weroniki w dniu  
                               5. rocznicy ślubu  
 

PIĄTEK, 26 WRZEŚNIA 2014; Dzień powszedni; 
  10:00 – Za śp. + Jerzego Milbodt - dar od chrzestnego z rodziną  
          19:00 – Za śp. chrzestną + Janinę Karpowicz i Jej męża + Stanisława oraz kuzynów  
                               + Józefa i + Felicję Niewiadomskich - dar intencji od p. Elżbiety z rodziną 
 

SOBOTA, 27 WRZEŚNIA 2014; Wspomnienie św. Wincentego a Paulo; 
    9:30 – Za śp. + Henryka Jabłońskiego - dar intencji od przyjaciela   
  17:00 – CHRZEST - Lena BRONISZ 
               XXVI TYDZIEŃ ZWYKŁY 
  18:30 – Za śp. ojca + Stanisława Lesiak z ok. rocznicy śmierci - dar int. od syna z rodziną 
NIEDZIELA, 28 WRZEŚNIA; 26 ZWYKŁA; 
 9:30 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski oraz 
                              światło Ducha Świętego dla córki Lidii Lesiak z okazji 17 rocznicy urodzin - dar  
                              intencji od rodziców i siostry Natalii  
          11:00 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski oraz 
                               zdrowie dla małżonków Agnieszki i Tomasza Walczak oraz Ich dzieci  
                               Dominika i Izabeli z okazji 5. rocznicy ślubu 
Normanton 16:30 – - - - - - - - - - - - - - - - -   INTENCJA   WOLNA   - - - - - - - - - - - - - - - - -  
         19:00 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże potrzebne łaski dla syna 
                              Mateusza Sikora w ROCZNICĘ CHRZTU ŚWIETEGO - dar intencji od rodziców 

 
 

*  DZIEŃ ŚRODKÓW SPOŁECZNEGO PRZEKAZU - dziś 25. niedzielę w ciągu roku, która 
jest zarazem w naszej ojczyźnie obchodzona jako Dzień Środków Społecznego Przekazu. Każdego 
roku Ojciec Święty kieruje na ten dzień swoje orędzie, wskazując w nim na jakiś szczególny element 
społecznej komunikacji. Niech ten dzień będzie dla nas nie tylko okazją do modlitwy za środki społecz-
nego przekazu, takich jak prasa, radio, telewizja, Internet itp. Podejmijmy także w naszych rodzinach 
refleksję na temat, jak korzystamy z tych środków.  

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 



W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM: 
23 IX – św. ojciec Pio (1887-1968), prezbiter, kapucyn, jeden z najbardziej znanych współczesnych świętych; 

naznaczony stygmatami włączającymi go również fizycznie w przeżywanie Męki Pańskiej, stał się wielkim 
duszpasterzem, spędzając długie godziny w konfesjonale; Eucharystię celebrował zawsze z wielkim namasz-
czeniem i bywało, że trwała ona długie godziny; nie rozstawał się również nigdy z różańcem;  

25 IX – bł. Władysław z Gielniowa (1440-1505), prezbiter, należał do zakonu braci mniejszych zwanych bernar-
dynami; miał szczególne nabożeństwo do Męki Pański, jak też wsławił się niezwykłą czcią Najświętszego 
Imienia Jezus, które brał za osnowę swoich kazań; 

27 IX – św. Wincenty a Paulo (1581-1660), prezbiter, „duszpasterz galerników”, założyciel Zgromadzenia Księ-
ży Misjonarzy – lazarystów i Sióstr Miłosierdzia – szarytek, które oddają się różnorakiej posłudze chorym, 
ubogim i opuszczonym. 

LEKTORZY:  - przypominamy, że od Adwentu obowiązuje cykl czytań „A”; a w tygodniu „rok II”. 
Niedziela   21.09.14   g. 9.30 – J. Epstein i J. Lesiak   *   g. 11.00 –  J. Harężlak i H. Stanisławska 
Niedziela   28.09.14  g. 9.30 – R. Biedka i A. Pepliński       *    g. 11.00 –  S. Skotna i H. Rożkowiec 
Niedziela     5.10.14   g. 9.30 – T. Tosta i M. Epstein        *    g. 11.00 –  T. Hough & W. Świercz 
Niedziela   12.10.14  g. 9.30 – A. Sztyrbicka i B. Malach    *    g. 11.00 –  rodzina pp. Kula 
Niedziela   19.10.14  g. 9.30 – Rodzina pp. Epstein   *   g. 11.00 –  M. Ions i T. Kurdzieiec 
Niedziela   26.09.14   g. 9.30 R. Biedka i A. Pepliński        *    g. 11.00 –  S. Skotna i H. Rożkowiec 
 

PRZYGOTOWANIE DO SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA – Pary, które zakończyły kurs i odbyły spotkanie indy-
widualne w Poradni Życia Rodzinnego mogą zgłaszać się na ostatnie spotkanie na probostwie - z Ks. Probosz-
czem. Można się umówić telefonicznie. 

Koło Żywego Różańca zaprasza rodziny pragnące modlić się razem i zbliżać do świętości 

przez wspólny różaniec. Zapraszamy małżonkówdo wspólnej modlitwy w Róży Rodzin.  
 

*        WYRAZY WSPÓŁCZUCIA I PROŚBA O MODLITWĘ ZA ZMARŁEGO ŚP. STANISŁAWA ADAMCZYK. 
 Polecamy modlitwą Parafian św. + Stanisława Adamczyka, zmarłego tragicznie na stanowisku 
pracy w Polsce 15 września br., ojca naszego parafianina p. Szymona prowadzącego sklep 
„Magdalenka” na rynku, a tak nam bezinteresownie pomagającego w przewozach Tabernakulum, Am-
bony i Chrzcielnicy - który prosił nas o modlitwę za św. Tatę i całą rodzinę pogrążoną w żałobie. Za-

pewniając o modlitwie Wyrażamy nasze serdeczne współczucie panu Szymonowi i Jego pogrążonej w smutku i bólu Rodzi-
nie. Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie... 
*  ZBIÓRKA NA FUNDACJĘ KARDYNAŁA GLEMPA przeprowadzana w całej PMK w Anglii i Wali bę-
dzie zebrana u drzwi kościoła w przyszłą niedzielę. polecamy ją ofiarności Parafian. 

4 PAŹDZIERNIKA - WSPOMNIENIE ŚW. FRANCISZKA  
PROPOZYCJA BŁOGOSŁAWIEŃSTWA ZWIERZĄT  

W NASZYM KOŚCIELE 
Błogosławieństwo zwierząt w naszym kościele. „Czy wyobrażasz sobie świat bez zwie-

rząt...?..bez śpiewu ptaków, bez blasku psich oczu w podzięce za przyjazny gest, bez 

jelenia przemierzającego leśny dukt... Jakże smutny byłby taki świat! Prawdą jest, że 

im bardziej zamykamy się w miastach, tym dotkliwiej odczuwamy potrzebę naszych ma-

łych przyjaciół. Psy, koty, chomiki, świnki stały się częścią naszej rodziny. Ale nie jest 

to takie proste. Zwierzę obok nas to wielka odpowiedzialność. W pierwszym więc rzę-

dzie nie należy myśleć o egoistycznej przyjemności, lecz o warunkach, jakie należy 

stworzyć zwierzęciu. Np. wzięcie do domu szczeniaka to początek długoletnich obo-

*  OKAZJA DO SPOWIEDZI ŚWIĘTEJ  codziennie ½ godziny przed każdą Mszą Świętą,  
*  KSIĘGA INTENCJI MSZALNYCH NA ROK 2014 OTWARTA  - Prosimy Parafian o składanie inten-
cji mszalnych. Przyjmowanie intencji odbywa się w kaplicy przy zakrystii po Mszach Św.  
*  KANCELARIA PARAFIALNA - czynna jest każdego dnia po Mszach Św. rano lub wieczorem. 

KOLEJNY KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI – SESJA JESIENNA 2014 – ROZPOCZNIE SIĘ 
W SOBOTĘ 27 WRZEŚNIA 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 NIEDZIELĘ 28 WRZEŚNIA O GODZ. 18:00 W NASZYM KOŚCIELE - cz.2 
godz. 18:00 – 3. Konferencja – ODPOWIEDZIALNE RODZICIELSTWO cz.II, a po Mszy Świętej 
godz. 20:00 – 4. konferencja – PRZYMIOTY MIŁOŚCI MAŁŻEŃSKIEJ 



wiązków. Musimy codziennie być z nim, wyprowadzać go na spacer, karmić i dbać o jego zdrowie. Podkreślam 

– zwierzęta ofiarują nam rzadko spotykany dar – prawdziwą „przyjaźń" . Dziś ludzie zwierząt się nie boją. 

Zwierzęta boją się ludzi. Więcej jest psów pokaleczonych przez ludzi niż ludzi pokąsanych przez psy". 

 Pamiętajmy na co dzień o tych naszych mniejszych braciach, szanujmy ich i uczmy tego szacunku nasze 
dzieci – jeśli staną się wrażliwe na potrzeby zwierząt, na ich odczucia, to uwrażliwią się także na drugiego czło-
wieka, nauczą się bezinteresowności i poświęcenia, których tak bardzo brakuje w dzisiejszym świecie.  
  W tej intencji w sobotę 4 października przed wieczorną Mszą Św. o godz. 18:30 odbędzie się 
błogosławieństwo naszych zwierząt. Prosimy rodziców o przyprowadzenie dzieci z ze zwierzątkami, prosi-
my Państwa o przyprowadzenie piesków, kotów, chomików, świnek, I innych najulubieńszych ulubieńców 
celem pobłogosławienia ich w naszej Świątyni. 

*  POLSKIE DAY  CENTRE  - Zapraszamy na smaczne obiady, bingo, kawę i herbatę. W każdą środę 
po Mszy Świętej o godzinie 11:00. Raz jeszcze - serdecznie zapraszamy. 
∗ OPŁATA ZA SZKOŁĘ. Przypominamy rodzicom naszych uczniów o nowym systemie płatności w nadchodzącym roku 

szkolnym. Obecnie opłata za cały rok szkolny tzn. za 36 sobót, za jedno dziecko, wynosi £180.00. Opłaty można 
wnosić w systemie ratalnym, z góry. Najmniejsza rata możliwa £30.00. Pierwsza wpłata musi zostać dokonana do 
27 września. Każda następna - przed początkiem okresu za który jest wnoszona. Dziękujemy. 

*  PARKOWANIE W NIEDZIELE NA PARKINGU PARAFIALNYM. Szanowni Parafianie bardzo prosimy parkować 
tak, by zawsze pozostawić możliwość opuszczenia parkingu osobie za którą lub przed którą, parkujemy. Innymi słowy – 
nie zastawiajmy naszym pojazdem innych samochodów. Niestety ma to miejsce po pierwszej Mszy Św. o godz. 9:30. Czę-
sto zdarza się, że Parafianie, którzy zdecydowali się na ciastko w kawiarni po pierwszej Mszy, nie mogą wyjechać, albo-
wiem ktoś, kto przyjechał na Sumę, zablokował im wyjazd.  
*  TWORZYMY PARAFIALNĄ KSIĄŻKĘ KUCHARSKĄ Tworzymy Parafialną Książkę Kucharską "Nasze ulubione". 
Zwracam się z piękną prośbą do każdej Pani i każdego Pana o podarowania Parafii choć jednego (a można wię-
cej) sprawdzonego przepisu kucharskiego bądź na ciasto, bądź na inną potrawę. Przepis ten, przez Państwa podpisa-
ny, złoży się na książkę kucharską, która chcielibyśmy wydać w naszej Parafii. Dochód z książki przeznaczony zostanie na 
cele Parafii. Ale nie o dochód tu chodzi, a o stworzenie czegoś naszego, co po nas pozostanie. Bardzo proszę o przychylne 
ustosunkowanie się do tej inicjatywy. Przepisy można przekazywać do mnie osobiści, drogą internetową pre-
zes@parfialeeds.org.uk lub do sklepiku. Przepisy muszą być podpisane. Jeśli można, choć niekoniecznie opatrzone zdję-
ciem potrawy/ciasta. Z góry dziękuję w imieniu całej społeczności.  
 

ZMIANA TERMINU ZABAWA TANECZNA—POŻEGNANIE LATA  na którą gorąco zapraszaliśmy - odbędzie 
się już jako ZABAWA DOŻYNKOWA 18 PAŹDZIERNIKA. Zapraszamy serdecznie już dziś! Gra zespół „Prolog”. 
Bilety w cenie £5.00 dorośli, £3.00 młodzież ucząca się i bezpłatne dla dzieci w wieku przedszkolnym (do 4 roku życia) 
do nabycia w naszym sklepiku. Zapraszamy.  

Patriae Fidelis w Leeds, zaprasza na spotkanie autorskie z historykiem, publicystą i autora książek 
takich jak: Mity przeciwko Polsce. Żydzi. Polacy. Komunizm 1939-2012; Paszkwil Wyborczej. Michnik 

i Cichy o Powstaniu Warszawskim; Walka o prawdę. Historia i polityka; Zatruwanie pamięci. 
Jedwabne, Naliboki, Koniuchy (1941-1944). Politykierstwo historyczne w IIIRP.  

Spotkanie z p. Leszkiem Żebrowskim,  

w sobotę - 27 września 15.30 w naszym Ośrodku  

 
OFIARODAWCOM - którzy złożyli na potrzeby naszej Parafii swoje dary na tacę w niedzielę: 

14/09/2014  + Kopertki - £ 149-54p. +  Ofiary Gift Aid - £ 318-70p.  +  na tacę - £ 384-15p.  + Biuletyn - £ 32-15p. 
 

*  PREZES PARAFII SKŁADA SERDECZNE PODZIĘKOWANIA dla wszystkich, którzy po-
mogli przy organizacji Odpustu Parafialnego. Dziękuję rodzinom państwa Sławskich, państwa Skiwie-
rawskich, paniom Joannie Calder, Jasi Epstein, Jadzi Harężlak, Jadwidze Hernik, Lidce Gulmanto-
wicz, Krystynie Pol, Zuzi Sawickiej,  Renacie Wronieckiej, Agacie Wronieckiej I Patrycji Węglickiej 
oraz panom: Danielowi Babynko, Wojtkowi Dybikowskiemu, Zygmuntowi Green i Kazimierzowi Helo-
nowi. Dziękuję serdecznie za ciasta pani Hance Stanisławskiej, panu Łukaszowi Latorskiemu i oso-
bie, która ciasto zostawiła bezimiennie. Dziękuję pani Eli Dmoch za datki na loterię, pani Agnieszce 
za świetną kartę, paniom Halinie Czachurskiej i Danusi Litarowicz za zrobienie tortu, a panu Romkowi 
Paszelowi za zdjęcia (już w gablotce). Wszystkim Parafianom dziękujemy za obecność, która jest dla 
nas dowodem na spójność naszej społeczności. Serdeczne Bóg zapłać. 

S E R D E C Z N E  +  P O D Z I Ę K O W A N I A  +  B Ó G  Z A P Ł A Ć 

KOMUNIKATY 


