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„Praca jest dobrem człowieka - dobrem jego człowieczeństwa - przez pracę bowiem czło-

wiek nie tylko przekształca przyrodę, dostosowując ją do swoich potrzeb, ale także urzeczy-

wistnia siebie jako człowiek, a także poniekąd bardziej staje się człowiekiem”(Jan Paweł II) 
 

„Bo piękno na to jest, by zachwycało 

Do pracy - praca, by się zmartwychwstało” (C.K. 

Norwid)  
     

Przez ostatnie 20 lat mieszkańcom państw europejskich próbowano wmawiać, że granice są prze-
żytkiem, a odrębność państwowa wkrótce zniknie. Reakcją na to postmodernistyczne bajanie było 

odkrycie  na nowo przez mieszkańców owych państw, że to, co ich łączy, to potrzeba wspólnej toż-

samości, dziedzictwa, doświadczeń, przeżyć, rytuałów i symboli, uczuć, obyczajów. Że w dzisiejszym globalnym świecie 

szczególnie potrzebne jest odwołanie do odniesień oczywistych, konkretnych i wyjaśniających ludzką naturę. Takimi 
konkretami są rodzina i Ojczyzna. Dają one, choć na różnych płaszczyznach,  poczucie zakorzenienia i przynależności. 

Dlatego właśnie, ich kształtowaniu, rozwojowi a także i ochronie powinniśmy się poświęcić. Cała nasza praca fizyczna i 

umysłowa nakierowana powinna być na ich dobro i rozwój. 

Nie jest to w dzisiejszym kosmopolitycznym i zorientowanym na doraźność świecie, łatwe. Trzeba zacząć od 

podstaw. Trzeba wychować nie tylko przyszłe pokolenie do służby temu co najdroższe, ale niejednokrotnie zmienić 

także i swój sposób myślenia i postrzegania świata. Praca organiczna, bo o jej potrzebie tu mowa,  zakorzenia nas głę-
boko w polską tradycję, kulturę, literaturę. Przypomina tych zapomnianych bohaterów naszej wolności, wydarzenia, 

które są tak istotnym elementem naszego życia społecznego, kulturalnego, gospodarczego i politycznego. Warto 

wspomnieć Hipolita Cegielskiego (1813-1868), lidera w czynie pracy organicznej. Jego postać kojarzy się z polską 

przedsiębiorczością i obroną polskiego stanu posiadania. W pierwszym okresie swego życia był nauczycielem, znawcą 

literatury i historii ojczystej. Obie te dziedziny wiedzy budowały w Nim poczucie tożsamości narodowej i dawały siły 

niezbędne do podejmowania niezwykle śmiałych inicjatyw ekonomicznych i kulturalnych, istotnych dla polskiej racji 

stanu. Ale przecież nie tylko on. Byli inni wielcy, którzy mówili językiem dużo bardziej przystępnym – językiem literatu-

ry i sztuki. Malarstwo Matejki uczyło dumy, szacunku dla historii, patriotyzmu. Proza Sienkiewicza pokazywała jaka siłą 

jest zdeterminowana jednostka, ale także tego jaka potęga jest grupa ludzi połączonych wspólnym celem. 

Idea pracy organicznej, pracy u podstaw, odnosi się także do nas – do stosunkowo niewielkich grup społecz-
nych tworzących tkankę każdego narodu. Społeczność lokalna powinna tworzyć zwarty, kipiący energią organizm, 
który łatwo skupić wokół rozmaitych inicjatyw. To z kolei powinno budować  poczucie wspólnoty, jednoczyć i spra-

wiać, że znamy się lepiej, tworząc coś na kształt nieformalnej rodziny. Rozmaite inicjatywy kulturalne, naukowe, 

oświatowe i artystyczne oferują takim wspólnotom rozwój, satysfakcję uczestnictwa w czymś istotnym, twórczym. 

Takie wyobrażenie o życiu w małych ojczyznach to właśnie spuścizna po wspaniałych XIX-wiecznych zasadach 

pracy organicznej. Pracy u podstaw, które uczyły nas, że w czasach ograniczonej suwerenności na takich akcjach najle-

piej budować fundament niepodległości i zręby przyszłej demokracji. Dziś, kiedy żyjemy w wolnym kraju, ideały pracy 

organicznej tylko pozornie straciły na aktualności. Wciąż potrzebujemy tej energii, która drzemie w społecznościach 

lokalnych i wśród ludzi, by budować silne więzi w czasach postępującego dążenia do zatarcia indywidualizmów. W do-
bie globalizacji być może jeszcze bardziej niż kiedyś, trzeba nam tworzyć zwarte wspólnoty o szczytnych celach, bo-

wiem społeczeństwo obywatelskie to społeczeństwo świadome swojej tożsamości i swoich potrzeb. Potencjał pracy 
organicznej jest również barierą dla populizmu, który szerzą ludzie najczęściej z kręgów zainteresowanych doraź-
nym interesem. Promotorzy pracy organicznej zawsze stawiali się w opozycji wobec tych, którzy nawoływali do pójścia 

na skróty, głosząc krzykliwe hasła rewolucji i na zawiłe problemy przedstawiając wyłącznie proste recepty. 



 

NIEDZIELA, 12 PAŹDZIERNIKA; 28 ZWYKŁA - XIV DZIEŃ PAPIESKI - DOŻYNKI PARAFIALNE; 
 9:30 – Za śp. żonę + Stanisławę Prechidko zd. Kulik w 2. rocz. śm. - int. od męża Pawła 
 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 16:15 – 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 
PONIEDZIAŁEK, 13 PAŹDZIERNIKA 2014; Wspomnienie bł. Honorata Koźmińskiego; 
 10:00 – Za śp. syna + Antosia Petrow - dar intencji od rodziców 
    10:30 – NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE 
 19:00 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski  
                               i zdrowie dla syna Sebastiana w 4. rocz. urodzin i córki Eleny - dar int. od rodziców 
WTOREK, 14.10.2014; Wspomnienie św. Małgorzaty Marii Alacoque; DZIEŃ EDUKACJI; 
 10:00 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski  
                               i zdrowie dla dzieci i wnuków - dar intencji od mamy Julii Pudełko 
 10:30 – NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE 
 19:00 – Za śp. + Wiesława Pawlut w 20 rocz. śm., rodziców + Helenę i + Stanisława Konior 
ŚRODA, 15 PAŹDZIERNIKA 2014 Wspomnienie św. Teresy od Jezusa, dz. i dK.; 
                  10:30 – NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE 
 11:00 – Za śp. rodziców + Wincentego i Jadwigę Filarowskich - int. pp. Filarowskich 
 CZWARTEK, 16 PAŹDZIERNIKA 2014 Wspomnienie św. Jadwigi Śląskiej; 
  10:00 – Za śp. mamę + Jadwigę Kłosińską w dn. imienin - int. córki J. Epstain z dziećmi  
  18:30 – NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE 
 19:00 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski  
                               i zdrowie dla żony i mamy Anny Gawrylik w 29. rocznicę urodzin - dar intencji od 
                               męża Kamila i dzieci Patryka i Aleksji   
PIĄTEK, 17 PAŹDZIERNIKA 2014; Wspomnienie św. Ignacego Antiocheńskiego, bpa i męcz.; 
  10:00 – Za Parafian 
  10:30 – NABOŻEŃSTWO DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO Z WYPOMINKAMI 
  18:30 – NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE 
          19:00 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski  
                               i zdrowie dla żony Katarzyny Bujakowskiej z ok.30. rocz. ur. - int. od męża Macieja 
SOBOTA, 18 PAŹDZIERNIKA 2014; ŚWIĘTO ŚW. ŁUKASZA, EWANGELISTY; 
    8:30 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o łaski Boże dla ROCZNIAKA Karoliny KAWAŁKO, 
                               by wzrastała w nich u Boga i ludzi - dar intencji od rodziców  
  16:00 – CHRZEST - Emilia Patrycja CHUDZIŃSKA 
  16:00 – CHRZEST - Alex KUCIAK  16:00 – CHRZEST - Jan KULMACZEWSKI 
             XXIX TYDZIEŃ ZWYKŁY 
  18:00 – NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE 
  18:30 – Za śp. rodziców + Alinę i + Tadeusza Bojar, oraz dziadków z obu stron - dar intencji 
                               od córki z rodziną  
NIEDZIELA, 19 PAŹDZIERNIKA; 29 ZWYKŁA; 
            9:30 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski oraz 
                               zdrowie dla rodziny pp. Magdaleny i Wojciecha Dybikowskich oraz córki Hanny  
                               i syna Aleksandra  
 10:30 – NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE   
          11:00 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski oraz 
                               zdrowie dla małżonków Anny i Piotra Bzdyra w 7. rocznicę ślubu oraz dla syn  
                               Aleksandra i Huberta           
Harrogate 16:30 – Za śp. ojca + Jana Kuriata - dar intencji od synów z rodzinami 
         19:00 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże potrzebne łaski i zdrowie 
                              dla koleżanki Urszuli Naklickiej w dniu urodzin - dar int. od Anety 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 



 
 

∗ „ODMAWIAJCIE RÓŻANIEC” - PROSI MB Z FATIMY - Październik, 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. 

*  DZIEŃ PAPIESKI - Dzisiejszej niedzieli przypada XIV Dniem Papieskim obchodzonym w 
naszej ojczyźnie. Dni Papieskie są obchodzone w Polsce od 2001 roku jako wyraz wdzięczności, łącz-
ności duchowej z Ojcem Świętym Janem Pawłem II i promocji jego nauczania. Przypada zawsze w 
niedzielę przed 16 października – rocznicą wyboru kardynała Karola Wojtyły na następcę św. Piotra. 
Koordynatorem przedsięwzięć jest Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia. 
*  ZBIÓRKA NA DNDACJĘ DZIEŁO NOWEGO TYSIĄCLECIA - W ramach obchodów Dnia 
Papieskiego odbywa się zbiórka funduszy na stypendia dla zdolnej polskiej młodzieży z niezamożnych 
i ubogich rodzin. Każdy kto chciałby to dzieło wesprzeć, może złożyć swoją ofiarę do puszek przy wyj-
ściu z kościoła. Zachęcamy serdecznie do włączenia się w to wspaniałe dzieło, którego celem jest 
praktyczne wprowadzanie w życie nauczania naszego wielkiego rodaka Jana Pawła II. 
*  DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ W POLSCE We wtorek, 14 października, naszą pamię-
cią obejmujemy nauczycieli i wychowawców, którzy obchodzą swoje doroczne święto – Dzień Edukacji 
Narodowej. Wspierajmy ich życzliwością i płynącą z serca gorącą modlitwą. 
W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM: 
13 X – bł. Honorat Koźmiński (1829-1916), prezbiter, odnowiciel życia zakonnego pod zaborem rosyjskim; apostołując w konfesjo-

nale, dał początek licznym zgromadzeniom bezhabitowym, których członkinie mogły docierać do wielu różnych środowisk, by tak 
głosić ewangelię miłości (wspomnienie obowiązkowe); 

15 X – św. Teresa od Jezusa (1515-1582), dziewica, zakonnica i doktora Kościoła, która zreformowała zakon karmelitański; była wiel-
ką mistyczką (wspomnienie obowiązkowe); 

16 X – św. Jadwiga Śląska (1174 lub 1179-1243), żona Henryka I Brodatego, księcia Wrocławia, która po jego śmierci wstąpiła do 
klasztoru cysterek w Trzebnicy, gdzie zasłynęła z pobożności i czynów miłosierdzia; jest patronką pojednania narodów, szczegól-
nie czczona na Śląsku zarówno przez Polaków, jak i Niemców; z wyjątkowym męstwem duchem znosiła liczne nieszczęścia, które 
na nią w życiu spadały (wspomnienie obowiązkowe); 

17 X – św. Ignacy Antiocheński (†ok. 117), biskup i męczennik, uczeń św. Jana Ewangelisty i następca św. Piotra na stolicy biskupiej 
w Antiochii (Syria); w czasie prześladowań za cesarza Trajana został uwięziony i skazany na śmierć; w drodze do Rzymu pisał 
listy do chrześcijan w tym mieście, aby nie starali się go uwolnić, gdyż pragnie być pszenicą zmielona zębami lwów, aby stać się 
czystym chlebem Chrystusa; jest jednym z pierwszych ojców Kościoła (wspomnienie obowiązkowe). 

18 października - świętego Łukasza Ewangelisty. Jednocześnie jest to Dzień modlitw za pracowników służby zdrowia. Gorącą mo-
dlitwą obejmiemy wszystkich, którzy troszczą się o nasze zdrowie i życie.  

*  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   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 
Niedziela     9.11.14   g. 9.30 – T. Tosta i M. Epstein        *   g. 11.00 –  T. Hough & W. Świercz 

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 będzie pobrać u wejścia do kościoła. Prosimy je 
składać w zakrystii. Ta modlitwa Kościoła i Msze Św. w intencji zmarłych zalecanych są najdoskonal-
szą formą PAMIĘCI O ZMARŁYCH. Przez cały listopad będziemy codziennie wspominali imiona na-
szych zmarłych w tej przedziwnej litanii wypominkowej i modlili się za nich. Codziennie w Oktawie Uro-
czystości Wszystkich Świętych będzie Msza Święta w Ich intencji. Niech nie zabraknie w tej przedziw-
nej litanii Kościoła Pielgrzymującego imion śp. naszych zmarłych. 
*  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. 
*  KOLEKTA NA FUNDACJĘ „DZIEŁO NOWEGO TYSIĄCLECIA” - zostanie zebrana dzi-
siejszej niedzieli jako II taca. Polecamy ją ofiarności Wiernych. 

*  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 wę-
giersku. Poza tym zapraszamy na zraziki, pierożki, wątróbeczke i inne pysz-
ności. Polecamy także ciasta własnego wypieku. Dla seniorów oferujemy 

także dania w cenie preferencyjnej. Restauracją będzie dodatkowo otwar-
ta także w sobotę od 13.00 do 15.00. Restauracja przyjmuje zamówienia 

na uroczystości rodzinne - chrzciny, wesela itp. Zapraszamy serdecznie! 
*  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 więcej) sprawdzonego przepisu kucharskiego bądź na ciasto, bądź na inną potrawę. Przepis ten, przez 
Państwa podpisany, złoży się na książkę kucharską, która chcielibyśmy wydać w naszej Parafii. Dochód z książ-
ki 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 prezes@parfialeeds.org.uk lub do sklepiku. Przepisy muszą być podpisa-
ne. Jeśli można, choć niekoniecznie opatrzone zdjęciem potrawy/ciasta. Z góry dziękuję.  
*  WYJAZD NA KOCERT „TERCETU EGZOTYCZNEGO” DO BURY NA CELE CHARYTATYWNE - organizuje 

p. Roma z Bradford. Cena biletu na koncert to - £ 20-00p. , a przejazdu - £ 15-00p. - bilety na ten koncert 
można nabyć na 21/22 listopada br. w Sklepie Parafialny. Szczegóły na afiszach. 

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

 OFIARODAWCOM - którzy złożyli na potrzeby naszej Parafii swoje dary na tacę w niedzielę: 
5/10/14  + Kopertki - £ 142-15p. +  Ofiary Gift Aid - £ 388-88p.  +  na tacę - £ 482-17p.  + Biuletyn - £ 21-10p. 

 

*  DOBRODZIEJOM FUNDACJI KARDYNAŁA GLEMPA - którzy na jej potrzeby złożyli dar  - £ 135-78p.  
*  DOBRODZIEJOM NASZEGO KOŚCIOŁA - którzy zapalając świece wotywne we wrześniu złożyli do 

skarbony dar - £ 74-60p. Bóg Zapłać także p. Antoniemu Winnik za dar - £ 20-00p. złożony na kwiaty do naszego 

kościoła, oraz p. Marii Ondyczy za dar - £ 20-00p. na remont WC naszego Ośrodka Parafialnego. 
*  KOMITET PARAFIALNY DZIĘKUJE PANU ZBYSZKOWI PIORECKIEMU - Komitet Para-
fialny składa serdeczne podziękowania p. Zbyszkowi „Zyggi” Pioreckiemu naszemu Parafianowi, który 
pracuje jako manager w dużym i ekskluzywnym hotelu w Leeds, za życzliwość dla nasze Ośrodka Pa-
rafialnego, pamięć o naszych potrzebach i zaoferowanie nam przy zmianie mebli w hotelu całkiem 
sprawnych krzeseł i 5 sof do baru.     

K O M U N I K A T Y 

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 


