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Dlaczego nawała turecka niespodziewanie załamała się pod Lepanto?  
Dlaczego Maryja objawiła się w malutkiej wiosce, która nosi imię córki Mahometa? 
 Dlaczego Armia Czerwona wycofała się z Austrii?  
  Jakie tajemnice kryją tajemnice różańcowe?  
 Ci, którzy będą gorliwie odmawiali Różaniec, „otrzymają wszystko, o co poproszą”, usłyszał od 
samej Maryi bł. Alanus de la Roche. I jest to prawda.  Historia zna wiele spektakularnych przypadków, 
które pokazują, że tłum rozmodlonych ludzi był w stanie zatrzymać wielkie historyczne kataklizmy. 
    Bitwa ze wspomaganiem 
„Z bazyliki Piotrowej uczynię stajnię dla moich koni!” – odgrażał się sułtan Selim II. Nie wyglądało to na 
puste przechwałki. Sto lat wcześniej tureckie imperium zdobyło Konstantynopol, stolicę wschodniego 
chrześcijaństwa. Teraz pochłaniało kolejne połacie Europy. Sztandar proroka łopotał już na Bałkanach, na 

Węgrzech, zagroził Wiedniowi. Padła wyspa Rodos, padł Cypr. Jedynie papież Pius V próbował zorganizować jakąś koalicję. 
Wreszcie udało się stworzyć Świętą Ligę – sojusz Rzymu, Wenecji i Hiszpanii. Gdy u brzegów Sycylii zaczęła gromadzić się 
chrześcijańska flota, Pius V zorganizował także „drugi front”. Na jego prośbę w całej Europie miliony ludzi pościły i odmawiały 
Różaniec w intencji zwycięstwa. Papież spędzał długie godziny na modlitwie w swojej kaplicy. Każdego dnia ulicami Rzymu 
ciągnęły procesje bractwa różańcowego z obrazem Matki Bożej Śnieżnej. Również załogi okrętów, na prośbę Piusa, codziennie 
odmawiały Różaniec. Rankiem 7 października 1571 roku flota chrześcijan starła się z turecką armadą w Zatoce Korynckiej, w 
pobliżu miasta Lepanto. Zanim słońce zaszło, z dumnej floty „pana całej ziemi” zostały tylko drzazgi pływające w czerwonej od 
krwi wodzie. Trzydzieści tysięcy Turków poległo lub zostało rannych, trzy tysiące dostało się do niewoli. Piętnaście tysięcy chrze-
ścijańskich wioślarzy-niewolników odzyskało wolność. Gdy posłaniec z wieścią o zwycięstwie dotarł do Rzymu, papież, dzięki 
widzeniu, które miał w dniu bitwy, wiedział o wszystkim. Na pamiątkę ocalenia chrześcijaństwa ogłosił 7 października świętem 
Matki Bożej Zwycięskiej, później przemianowanym przez jego następcę na MB Różańcowej. Klemens XI, w podzięce za kolejne 
zwycięstwo nad Turkami odniesione pod Belgradem w 1716 r., rozszerzył to święto na cały Kościół. W roku 1883 Leon XIII wpro-
wadził do Litanii Loretańskiej wezwanie "Królowo Różańca świętego - módl się za nami", a w dwa lata później zalecił, by w ko-
ściołach odmawiano różaniec przez cały październik. Nieco później jego następca Grzegorz  nazwę na obchodzone do dziś w całym 
Kościele święto Matki Bożej Różańcowej. Wenecjanie po bitwie postawili w swoim mieście kaplicę ku czci Matki Bożej Różańco-
wej. Na jej ścianie widnieje napis: „Nie odwaga, nie broń, nie dowódcy, ale Maryja różańcowa uczyniła nas zwycięzcami”. 
 Ale nie tylko Lepanto potwierdza siłę różańca. 
 Historycy mają twardy orzech do zgryzienia, zastanawiając się nad powojennymi losami Austrii, która, podobnie jak Niem-
cy, podzielona została na strefy okupacyjne, przy czym Związkowi Radzieckiemu przypadła najbogatsza część kraju i za nic nie 
chciał on  opuścić zajętych przez siebie terenów. I wtedy – po raz kolejny – okazało się, że pomoc płynąca z Różańca ma nie tylko 
duchowy charakter. Austria była dla Stalina przyczółkiem, z którego mógł kontrolować sytuację w Czechach, Niemczech i na Wę-
grzech. W obliczu zagrożenia komunizmem, skromny austriacki franciszkanin, ojciec Petrus Pavlicek, poprosił o codzienny 
Różaniec w intencji odzyskania niepodległości. Wezwał naród do Pokutnej Krucjaty Różańcowej. Jego wezwanie nagłośniły 
władze kościelne. Mnich miał niesamowitą charyzmę: jeździł po całym kraju, namawiając ludzi do modlitwy i nawrócenia. Żar, z 
jakim przemawiał, sprawiał, że ludzie chętnie wstępowali w szeregi krucjaty. – Wierzono, że skoro kilka wieków wcześniej, wal-
czący pod sztandarem Maryi, król Jan III Sobieski wspomagany modlitwami bractw różańcowych ochronił Wiedeń, i tym razem 
ocalenie przyjdzie za sprawą gorliwie odmawianego Różańca . Aż siedemset tysięcy Austriaków przesuwało w palcach paciorki, 
przed obrazami Matki Boskiej Różańcowej odbywały się błagalne modlitwy i nabożeństwa. Na klęczkach proszono o wyjście Ar-
mii Radzieckiej z Austrii. 
 Modlitwa różańcowa ogarnęła cały kraj. W 1950 r. ponad 35 tysięcy Austriaków przeszło przez Wiedeń w ogromnej Maryj-
nej Procesji Światła. Na czele procesji szli politycy: kanclerz Leopold Figl i Julius Raab, liderzy Austriackiej Partii Ludowej. Czte-
ry lata później w podobnej procesji przez wiedeńskie ulice szło już 60 tys. Austriaków. Sprawa negocjacji ze Stalinem wydawała 
się beznadziejna. Rząd Austrii spotykał się z Mołotowem ponad 300 razy. Bez skutku. Gdy wiosną 1955 r. po raz kolejny Raab i 
Figl jechali do Moskwy, wezwali członków krucjaty do gorącej modlitwy. I wówczas, gdy delegacja rządu toczyła żmudne nego-
cjacje, wydarzyło się coś nieoczekiwanego. 13 kwietnia – w dzień fatimski – Sowieci niespodziewanie zgodzili się opuścić Austrię. 
Zadowolili się odszkodowaniem finansowym. Austrię ogarnął szał radości. 15 maja 1955 roku stojący na balkonie wiedeńskiego 
Belwederu minister Leopold Figl zawołał: „Dziękując Bogu Wszechmogącemu, podpisujemy umowę i z radością wołamy: Au-
stria jest wolna!”. 
 Wiara w zwycięstwo Maryi i przekonanie o sile Różańca nie były tylko pobożnymi życzeniami papieży. Wiele jest przykła-
dów w historii i w życiu codziennym, że różaniec jest skuteczny! Dziś, jak zauważył papież Benedykt XVI, „łódeczka myśli wielu 
chrześcijan jest nierzadko huśtana przez fale, miotana z jednej skrajności w drugą”. Walka trwa. Potrzeba sprawdzonej broni. Róża-
niec jest bardzo na czasie.         (M.Jakimowicz, F. Kucharczak, edycja M. Ions) 



 

NIEDZIELA, 5 PAŹDZIERNIKA; 27 ZWYKŁA; 
 9:30 – Za śp. + Zofię i + Stanisława Chodor, + Rozalię, + Ludwika i + Stefana Korzępa, 
                               oraz + Wandę Biedka 
 10:30 – NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE   
          11:00 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski oraz 
                               zdrowie dla Członków Koła Żywego Różańca, oraz za św. zmarłych Członków  
Harrogate 16:30 – W INT. DZIECI RODZICÓW I NAUCZYCIELI SZKOŁY POLSKIEJ W HARROGATE 
         19:00 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże potrzebne łaski dla męża 
                              Pawła Kostrzębskiego z okazji 30 rocznicy urodzin - dar intencji od żony Żanety 
                              wraz z dziećmi Heniom i Krzysiem 
 
PONIEDZIAŁEK, 6 PAŹDZIERNIKA 2014; Dzień powszedni; 
 10:00 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Boże Błogosławieństwo, by wzrastać w łasce  
                               u Boga i ludzi oraz zdrowie dla syna Bartłomieja Jana Przydział w 1. ROCZNICĘ 
                               URODZIN i Jego siostry Mileny, z prośbą o wstawiennictwo MB Uzdrowienia  
                               Chorych o szczęśliwy przebieg operacji dla żony Renaty - dar int. od taty i męża 
    10:30 – NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE 
 19:00 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski  
                               i zdrowie dla małżonków Anety i Tomka Chruślickich w 18 rocznicę ślubu, oraz  
                               dla Ich dzieci Jakuba, Pauliny i Emilii 
 
WTOREK, 7 PAŹDZIERNIKA 2014; Wspomnienie NMP Różańcowej; 
 10:00 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski  
                               i zdrowie dla małżonków Andrzeja i Doroty Kucewiczów w 25 rocznicę ślubu - dar  
                               intencji od rodziców Danuty i Jerzego Kucewiczów 
 10:30 – NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE 
 19:00 – Za śp. ciocię + Galina Nevoina - dar intencji od Bożeny z rodziną 
 
ŚRODA, 8 PAŹDZIERNIKA 2014 Dzień powszedni; 
                  10:30 – NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE 
 11:00 – Za śp. + Henryka Jabłońskiego - dar intencji od wdów po Żołnierzach  
                               6. Pułku Pancernego Dzieci Lwowskich 
  
CZWARTEK, 9 PAŹDZIERNIKA 2014 Wspomnienie bł. Wincentego Kadłubka; 
  10:00 – Za śp. duszę + NN - aby spoczęła w spokoju - dar intencji od rodziny  
                               Lade i Lucka Bihari z dziećmi Luciano i Relex 
  18:30 – NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE 
 19:00 – Za śp. ojca + Jana Gawrylik w rocznicę śmierci - dar int. od syna Kamila z rodziną 

 
PIĄTEK, 10 PAŹDZIERNIKA 2014; Dzień powszedni; 
  10:00 – Za śp. + Mieczysława Móz - dar int na udział w pogrzebie od rodziny Pasterczyków  
  18:30 – NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE 
          19:00 – Za śp. przyjaciółkę + Marię Kulawik w 2. miesięcznicę po śmierci - dar intencji  
                               od Janiny Cebo z rodziną 
 

SOBOTA, 11 PAŹDZIERNIKA 2014; Dzień powszedni; 
    8:30 – Za śp. brata + Grzegorza Żarnoch w dniu urodzin - dar intencji Mszy Św. Żałobnej  
  14:00 – CHRZEST - Kacper DZIEPAK 
  14:00 – CHRZEST - Alicja Maja BIRLAWNA 
             XXVIII TYDZIEŃ ZWYKŁY 
  18:00 – NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE 
  18:30 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o szczęśliwy pobyt na emigracji, potrzebne łaski  
                               i zdrowie dla całej rodziny oraz córki Magdy - dar intencji od rodziców Kasi i Sławka 
NIEDZIELA, 12 PAŹDZIERNIKA; 28 ZWYKŁA; 
 9:30 – Za śp. żonę + Stanisławę Prechidko zd. Kulik w 2. rocznicę śmierci - dar intencji  
                               od męża Pawła 

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 



 10:30 – NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE   
          11:00 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski oraz 
                               zdrowie dla Członków Koła Sekcji Polskiej Bitish Legion w Leeds, oraz za  
                               śp. zmarłych + Członków BL z okazji Walnego Zebrania Koła  
Pontefract 16:30 – Za śp. tatę + Bronisława Łobocki i brata + Marka Łobocki - dar intencji od córki  
                              Iwony z rodziną 
         19:00 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże potrzebne łaski i zdrowie 
                              dla małżonków Magdaleny i Sylwestra Grumułów w 2. Rocznicę Ślubu 

 
 

∗ „ODMAWIAJCIE RÓŻANIEC” - PROSI MB Z FATIMY - Październik, jak zapewne pamiętamy, 
jest miesiącem modlitwy różańcowej. Zachęcamy do wytrwałego odmawiania tej modlitwy, 
zwłaszcza w rodzinach. W tym miesiącu zapraszamy również na nabożeństwa październikowe, 
które są celebrowane w naszym kościele codziennie wg Porządku Nabożeństw. 

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM: 
 we wtorek, 7 października, przypada wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej. Zostało 
ono ustanowione na pamiątkę zwycięstwa floty chrześcijańskiej nad wojskami tureckimi odniesionego pod Le-
panto (nad Zatoką Koryncką) dokładnie 7 października 1571 roku. W roku 1883 papież Leon XIII wprowadził 
do Litanii loretańskiej wezwanie „Królowo Różańca świętego – módl się za nami”, a w dwa lata później zalecił, 
by w kościołach odmawiano różaniec przez cały październik. 
 Jest to zarazem święto patronalne róż różańcowych. Róże różańcowe są to 20-osobowe grupy, których 
członkowie odmawiają codziennie jedną dziesiątkę różańca i w ten sposób codziennie jest odmawiany cały róża-
niec przez te osoby. Raz w miesiącu następuje zmiana odmawianej tajemnicy. Wszystkich zainteresowanych, 
którzy chcieliby się w to dzieło włączyć, zachęcamy do zgłoszenia się w kancelarii - zakrystii po Mszy Świętej.  
  9 X – bł. Wincenty Kadłubek (1160-1223), biskup krakowski, uczestnik Soboru Laterańskiego IV; dzie-
łem jego życia są „Kroniki polskie”, w których zebrał wszystkie podania i mity o początkach Polski; uznawany 
za naszego pierwszego historyka (wspomnienie obowiązkowe). 
 

*  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. 
*  3 SPOTKANIE MINISTRANTÓW I KANDYDATÓW odbędzie się w sobotę 25 października 
br. o godz. 13:15. po zajęciach szkolnych. 
LEKTORZY:  - przypominamy, że od Adwentu obowiązuje cykl czytań „A”; a w tygodniu „rok II”. 
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   26.10.14       g. 9.30 – J. Epstein i J. Lesiak           *   g. 11.00 –  J. Harężlak & H. Stanisławska 
Niedziela     2.11.14   g. 9.30 – R. Biedka i A. Pepliński       *   g. 11.00 –  S. Skotna i H. Rożkowiec 
 

SPOTKANIE RODZICÓW DZIECI I KOMUNIJNYCH - odbędzie się w sobotę 11 października  
 

 GRUPA PORANNA  -  PO KATECHEZIE SOBOTNIEJ    - O GODZ. 10:30 
 

 GRUPA POŁUDNIOWA  -  PO KATECHEZIE DLA DZIECI    - O GODZ. 13:00 

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 2014 OTWARTA  - Prosimy Parafian o skła-
danie intencji mszalnych. Przyjmowanie intencji odbywa się w kaplicy przy zakrystii po Mszach Św.  
*  KANCELARIA PARAFIALNA - czynna jest każdego dnia po Mszach Św. rano lub wieczo-
rem. Można umówić się także telefonicznie na spotkanie z Ks. Prob. na określony termin. 

KOLEJNY KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI – SESJA ADWENTOWA 2014 – ROZPOCZNIE SIĘ 
W SOBOTĘ 6 GRUDNIA 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 7 GRUDNIA 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 



PROCESJE  I  MODŁY  ZA  ZMARŁYCH  Z  OKAZJI  DNIA  ZADUSZNEGO:  
1/ LAWNSWOOD –  w sobotę 1.11.br. o godz. 14.00 od bramy przy ul: New Adel Lane; 
2/ KILLINGBECK –  w niedzielę  2.11.br. o godz. 14.00 Msza św. w kaplicy cm. potem procesja 
 

WYPOMINKI  ZA  ZMARŁYCH można pobrać u wejścia do kościoła. Prosimy je składać w zakrystii. 
Ta modlitwa Kościoła i Msze Św. w intencji zmarłych zalecanych są najdoskonalszą formą PAMIĘCI O 
ZMARŁYCH. Przez cały listopad będziemy wspominali imiona naszych zmarłych w modlitwie. 

*  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. 
*  RESTAURACJA W POLSKIM CENTRUM KATULICKIM ZAPRASZA - Restauracja zaprasza 

na smaczne obiady. Daniem polecanym przez szefa (szefową) kuchni w tym tygodniu jest klasyk 

w każdym calu - placek po węgiersku. Poza tym zapraszamy na zraziki, pierożki, wątróbeczke i 

inne pyszności. Polecamy także ciasta własnego wypieku. Dla seniorów oferujemy także dania w 

cenie preferencyjnej. Od przyszłego tygodnia restauracją będzie dodatkowo otwarta także w 
sobotę od 13.00 do 15.00. Restauracja przyjmuje zamówienia na uroczystości rodzinne - chrzci-

ny, wesela itp. Zapraszamy serdecznie! 
 

ZMIANA TERMINU DOŻYNKOWA ZABAWA TANECZNA — POWITANIE JESIENI  
na którą gorąco zapraszaliśmy - odbędzie się już jako ZABAWA DOŻYNKOWA 11PAŹDZIER-
NIKA. Zapraszamy serdecznie już dziś! Gra zespół „DARECKI”. 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 na-

szym sklepiku. W ramach bufetu GRILL POLSKI. 

 ZAPRASZAMY - BAWIMY SIĘ - OD GODZ. 20:00 - DO PÓŁNOCY 
 

DOŻYNKI PARAFIALNE W KOŚCIELE NA SUMIE O GODZ. 11:00 + 12 PAŹDZIERNIK 
 

OBRZĘD DOŻYNKOWY NA DUŻEJ SALI PARAFIALNEJ PO SUMIE, A PO NIM FESTYN. 
 

*  ZARZĄD THE ROYAL BRITISH LEGION, SEKCJA POLSKA NR 1 W LEEDS przeprowa-
dzi sprzedaż krzyżyków na groby w niedziele 19. i 26. października br. po Mszach Św. 

 OFIARODAWCOM - którzy złożyli na potrzeby naszej Parafii swoje dary na tacę w niedzielę: 
28/09/14  + Kopertki - £ 133-24p. +  Ofiary Gift Aid - £ 267-40p.  +  na tacę - £ 420-18p.  + Biuletyn - £ 31-20p. 

 

*  KOMITET PARAFIALNY DZIĘKUJE PANU JERZEMU TOŚCIE - Komitet Parafialny skła-
da serdeczne podziękowania p. Jurkowi Toście, byłemu Kierownikowi Polskiego Ośrodka w Leeds, za 
długoletnią pracę na tym stanowisku. Jesteśmy niezmiernie wdzięczni za wielką odwagę cywilną, która 
wykazał On wskazując na ciężką sytuacje finansową baru i restauracji (wynikającą ze zbyt małej liczby 
klientów), i przyznając bezcelowość ich dalszego funkcjonowania w ówczesnym ich formacie.  
  Biorąc pod uwagę konsekwencje tak postawionej sprawy, tj. konieczność restrukturyzacji, 
naprawdę doceniamy to ze wszech miar. Jest nam niezwykle przykro, że pan Jurek Tosta nie przyjął 
stanowiska Managera Baru, albowiem uważamy, że byłby, ze względu na niezwykłą uczciwość i 
ogromne doświadczenie, bardzo dobrą osoba na tym stanowisku. Rozumiemy jednak tą decyzję, raz 
jeszcze dziękujemy za wskazanie konieczności reform i zmuszenie nas do działania. Jesteśmy pod 
tym względem wraz z całą Wspólnota, Pana dłużnikami. Serdeczne Bóg Zapłać. 
*  KOŁO ŻYWEGO RÓŻAŃCA DZIĘKUJE Wielkie Bóg zapłać! kierujemy dla osób które ofiaro-
wały swoje wypieki i pomagały prowadzić kawiarenkę w okresie wakacyjnym: Danusia Czarna, Elżbieta Le-
wandowska, Anna Dudzik, Daniel Karandys, Danuta Bietka, Gabriela Tosta, Magdalena Ions, Dorota Sławska, 
Monika Stanowska, Józefa Sawicka, Maria Filarowska, Barbara Malach, Janina Epstein, Wanda Kaczmarska, 
Alicja Leszczyńska, Danuta Winnik, Kazik Helon, Renata Moruś, Marcin Moruś, Halina Różkowiec, Anna Za-
wadzka, Agnieszka Bednarz, Iwona Strycharczyk, Paweł Strycharczyk, Rafał Strycharczyk, Teresa Cieszewska, 
Danuta Kwaśniewicz, Katarzyna Pietrołaj, Bogusława Martyn, Piotr Martyn, Grzegorz Rebech, Marta Jasiukaj-
c, Miłosz Makowski - bardzo przepraszam jeżeli kogoś nie wymieniłam - wiceprezes KŻR Jadwiga Harężlak.  
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