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 Różaniec jest jedną z najbardziej popularnych modlitw na świecie. Sięgają do niej ludzie 
prości i wykształceni, duchowni i świeccy. Jego forma modlitwy znana jest w innych religiach, 
ale jako modlitwa maryjna charakterystyczna jest dla katolików. 
 Postać różańca, którą znamy dzisiaj, nie powstała jednorazowo, lecz kształtowała się 
przez wieki, przechodząc różne etapy. Od początku chrześcijaństwa wielu wiernych bardzo po-
ważnie traktowało słowa św. Pawła: „Nieustannie się módlcie” (1 Tes 5, 17). Odpowiedzią na to 
wezwanie, szczególnie w środowiskach pustelniczych i zakonnych, były krótkie formuły, wielo-
krotnie powtarzane, które skupiały myśli i serca na Bogu. Znane są np. świadectwa o pustelniku 

św. Pawle z Teb (III w.), który starał się odmawiać każdego dnia trzysta razy Ojcze nasz. Do liczenia modlitw używał trzystu ka-
myków, które kładł na kolana i stopniowo zrzucał w trakcie modlitwy. Od VI w. używano sznura z paciorkami. Z IX w. pochodzi 
najstarsze znane świadectwo, które wskazuje na to, że jedną z takich formuł było zaczerpnięte z Ewangelii pozdrowienie aniel-
skie Zdrowaś Maryjo. 
 Średniowiecze odznaczało się niezwykłym nabożeństwem do Matki Bożej. Wtedy to pojawił się zwyczaj odmawiania 150 
Zdrowaś, co było inspirowane Psałterzem, który liczy 150 psalmów. Dlatego mówiono o „psałterzu Maryi”. Od XII w. znany jest 
już zwyczaj przeplatania modlitwy Zdrowaś Maryjo z Ojcze nasz. Również w średniowieczu, w czasie jednej z wielkich epidemii 
dżumy, do pozdrowienia anielskiego dodano drugą część: „Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w 
godzinę śmierci naszej”. 
 Nadanie modlitwie nazwy „różaniec” nie jest łatwe do wyjaśnienia, choć wiadomo, że to róża jest od bardzo dawna sym-
bolem Matki Bożej. Być może wpływ miał tu istniejący w średniowieczu zwyczaj przyozdabiania głowy wieńcem z kwiatów. 
Wieniec ten w niektórych językach nazywano „różańcem”. Wyjaśnienie może też przynosić XIII-wieczna legenda, które opowia-
da o leniwym młodzieńcu. Jedynym dobrem, jakie czynił, było codzienne splatanie wieńca, którym przyozdabiał figurę Maryi. 
Za łaską Bożą wstąpił do zakonu. Nie mógł jednak w klasztorze codziennie zbierać kwiatów na wieniec i już zamierzał opuścić 
klasztor, gdy pewien stary mnich udzielił mu takiej rady: „Jeśli chcesz życiem nowym cieszyć Maryję Królową, ze szlachetnych 
czynów wianek w każdy dzień niech dostanie. Wplataj weń słowa chwały (...), po pięćdziesiąt Zdrowaś Maryjo codziennie bę-
dziesz odmawiać. To już będzie cały wieniec, który Ona bardziej ceni niźli lilie, niźli róże”. 
 Ok. XV w. odmawianie różańca połączono z rozważaniem życia Jezusa i Maryi. Wyodrębniono 15 istotnych momentów z 
ich życia i powiązano je z dziesiątkami Zdrowaś Maryjo. Tajemnice podzielono na trzy części: radosne, bolesne i chwalebne.  
Przez długi czas powstanie różańca kojarzono z postacią św. Dominika, który miał go „otrzymać” od Matki Bożej podczas obja-
wienia. Niewątpliwie św. Dominik i jego bracia, wędrowni kaznodzieje przemierzający świat, ogromnie przyczynili się do rozpo-
wszechnienia tej modlitwy. Także dominikanin, papież Pius V, w 1569 r. osobnym dokumentem nadał różańcowi formę, która 
przetrwała do naszych czasów, ale, jak widzimy, różaniec rozwijał się stopniowo. 
 Najnowszy etap rozwoju różańca to zmiana, którą w wprowadził Jan Paweł II. W 2002 r. ogłosił list apostolski O różańcu 
świętym. Potwierdził wartość tej modlitwy, zachęcił do jej praktykowania, a przede wszystkim wprowadził nowe tajemnice, 
nazywając je tajemnicami światła. Obejmują one najważniejsze wydarzenia z okresu publicznej działalności Jezusa, począwszy 
od chrztu w Jordanie do ustanowienia Eucharystii. Papież umiejscowił te tajemnice pomiędzy tajemnicami radosnymi a bole-
snymi. Ta nowość wprowadzona do modlitwy różańcowej jest zarazem wskazówką, że odmawiając różaniec, możemy rozważać 
także inne wydarzenia z Ewangelii, które pozwolą pełniej ogarnąć w medytacji tajemnicę Chrystusa. Bo taka jest istota różańca, 
jak to wyraził Jan Paweł II: „Ma prowadzić ducha do zasmakowania w poznawaniu Chrystusa”. 

Do odmawiania różańca wielokrotnie zachęcała Matka Boża w objawieniach: w Lourdes, w La Salette i w Fatimie. Wzy-
wają do niej nieustannie pasterze Kościoła, a wzywał szczególnie Ojciec Święty Jan Paweł II: „Różaniec to moja ulubiona modli-
twa! (...). Wspaniała w swej prostocie i głębi” 

Wydarzeń, które rozważamy w różańcu, zwanych tajemnicami, jest po wprowadzeniu tajemnic światła dwadzieścia. 
Każdemu z nich odpowiada dziesiątka różańca, czyli jedno Ojcze nasz, dziesięć Zdrowaś Maryjo i jedno Chwała Ojcu. 
Cztery części różańca są streszczeniem orędzia chrześcijańskiego, mówią bowiem o wcieleniu (cz. I), o królestwie Bożym, które 
nastało wraz z Chrystusem (cz. II), odkupieniu (cz. III) i wyniesieniu do chwały (cz. IV). 

 Różaniec jest modlitwą dwuwarstwową. Specyficzna technika modlitewna, która polega na powtarzaniu określonych 
słów, jest przygotowaniem umysłu i serca do rozważania najważniejszych wydarzeń z życia Chrystusa i Jego Matki, stanowią-
cych zarazem dzieje naszego zbawienia. Rytm i melodyka słów w różańcu nieustannie podtrzymują więź z Bogiem, pozwalają w 
skupieniu rozważać tajemnice, budzą pragnienie głębszej wiary i otwierają na łaskę Bożą. Jan Paweł II w liście O różańcu świę-
tym napisał, że modlitwa ta „należy do najlepszej i najbardziej wypróbowanej tradycji kontemplacji chrześcijańskiej”. 

                                              (na podst. o. C. Klahs OP - opracowała Magdalena Ions) 



 

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 
          12:15 – CHRZEST - Harry Robert GUNN            
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 
 

PONIEDZIAŁEK, 20 PAŹDZIERNIKA 2014; Wspomnienie św. Jana Kantego; 
 10:00 – Za śp. żonę + Halinę Bieganowską w dniu 12 rocznicy śmierci, oraz rodziców  
                               + Stefana i + Zinajdę Bieganowskich, oraz rodziców żony + Franciszka i + Anielę 
                               Gnych - dar intencji od męża Leonarda z dziećmi   
    10:30 – NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE 
 19:00 – Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za Miłość Małżeńską i nadzieję życia 
                               wiecznego, z prośbą o Błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski i zdrowie dla  
                               małżonków Małgorzaty i Krzysztofa Młynarczyków, oraz Ich dzieci Kasi, Martyny  
                               i Kuby w dniu 24 rocznicy ślubu  
 

WTOREK, 21 PAŹDZIERNIKA 2014; Wspomnienie bł. Jakuba Strzemię, bpa; 
 10:00 – Za Parafian 
 10:30 – NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE 
 19:00 – Za śp. + Irenę, + Józefę, + Tadeusza, + Mirosława, + Stanisława,  
                               + Małgorzatę i + Joannę 
  

ŚRODA, 22 PAŹDZIERNIKA 2014 Wspomnienie św. Jana Pawła II, pap.; 
                  10:30 – NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE 
 11:00 – Za śp. syna + Zbigniewa i męża Józefa Lewandowskich, oraz + Salomeę  
                               Kozłowską, zmarłą w Polsce Jej siostrę + Annę, oraz Jej rodziców + Aleksandra  
                               i + Kazimierę, kuzyna + Antoniego Jurkowskiego - dar int. od p. W. Lewandowskiej 
 

 CZWARTEK, 23 PAŹDZIERNIKA 2014 Dzień powszedni; 
  10:00 – Za Parafian 
Harrogate  11:40 – Za śp. ojca + Jana Kuriata   
  18:30 – NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE 
 19:00 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski  
                               i zdrowie dla rodziców Krystyny i Jana Bujakowskich z okazji 40 rocznicy Ich  
                               Ślubu - dar intencji od syna Macieja z żoną Katarzyną 
 

PIĄTEK, 24 PAŹDZIERNIKA 2014; Dzień powszedni; 
  10:00 – Za śp. + Stanisławę Pióro w 1. rocznicę śmierci - int. od p. Marii Sawosz z rodziną 
  18:30 – NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE 
          19:00 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski  
                               dla córki Alicji w 5. rocz. ur. - dar int. rodziców Katarzyny i Norberta Stachurskich 
 

SOBOTA, 25 PAŹDZIERNIKA 2014; Dzień powszedni; 
    8:30 – Za śp. Czesława Sawościanik w dniu rocznicy śmierci - dar int. od p. Elżbiety Druś 
  14:00 – CHRZEST - Milena Aleksandra GASZCZYK       
             XXX TYDZIEŃ ZWYKŁY 
  18:00 – NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE 
 18:30 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski  
                               i zdrowie dla córki Ani i Jej męża  Barry w 10 rocznicę Ich Ślubu - dar intencji od 
              rodziców pp. Danuty i Jerzego Kucewiczów 

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 



NIEDZIELA, 26 PAŹDZIERNIKA; 30 ZWYKŁA; 
   9:30 – Za śp. teściów + Zofię i + Tadeusza Epstein - dar int. p. Janiny Epstein z dziećmi  
 10:30 – NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE   
          11:00 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski oraz 
                               zdrowie dla Członków chóru „Harfa” i Ich rodzin, oraz za śp. ++ zmarłych Członków 
Normanton 16:15 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże potrzebne łaski i zdrowie 
                              dla pani Ewy w 60 rocznicę urodzin - dar intencji od Ireny i Daniela Karandys  
         19:00 – Za śp. ojca + Bronisława Walczaka w 4. rocznicę śmierci - dar intencji od syna  
                              Tomasza z rodziną  

 
 

*  „ODMAWIAJCIE RÓŻANIEC” - PROSI MB Z FATIMY - Październik, jest miesiącem mo-
dlitwy różańcowej. Zachęcamy do wytrwałego odmawiania tej modlitwy, zwłaszcza w rodzinach. W tym 
miesiącu zapraszamy również na Nabożeństwa Październikowe, które są celebrowane w naszym ko-
ściele codziennie wg Porządku Nabożeństw. Oraz w czwartek i piątek po Mszy Świętej rano. 
*  POCZĄTEK TYGODNIA MISYJNEGO - Przypadająca dziś 29. niedziela w ciągu roku jest 
zarazem Niedzielą Misyjną, rozpoczynającą Tydzień Misyjny. Przeżywamy go co roku, począwszy 
właśnie od trzeciej niedzieli miesiąca października. Zatem w modlitwach w tym tygodniu w sposób 
szczególny pamiętajmy o misjonarzach duchownych i świeckich. 
*  ZBIÓRKA NA PAPIESKIE DZIEŁO MISYJNE - zostanie przeprowadzona w niedzielę 26 
października 2014. Św. Jan Paweł II nazwał to Dzieło centralnym funduszem solidarności. Natomiast 
Ojciec Święty Franciszek powiedział, że ofiary zebrane z okazji Niedzieli Misyjnej składane są do 
wspólnego funduszu solidarności, które Papieskie Dzieła Misyjne rozdają w imieniu Następcy św. Pio-
tra pomiędzy kraje misyjne i misjonarzy całego świata. 

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM: 
20 X – św. Jan Kanty (1390-1473), prezbiter; przykład człowieka, któremu udało się połączyć naukę, pracę in-

telektualną z duszpasterstwem i troską o ubogich; ze swoich własnych, niezbyt wielkich dochodów wspoma-

gał zarówno ludzi biednych, jak i studentów (wspomnienie obowiązkowe); 

21 X – bł. Jakub Strzemię (1340-1409), franciszkanin, biskup; pochodził ze wschodnich kresów Polski i tam 

też w 1391 roku został biskupem w Haliczu, nowo erygowanej diecezji, gdzie zajął się jej organizacją; 

22 X – św. Jan Paweł II (1920-2005), papież, którego większości z nas nie trzeba przypominać; ale warto wspo-

mnieć, że był on pierwszym Polakiem, który zasiadł na Stolicy Piotrowej, a jego pontyfikat trwał ponad 26 

lat; odbył liczne podróże apostolskie, w tym 8 do Polski (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   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 
Niedziela   16.11.14  g. 9.30 – A. Sztyrbicka i B. Malach    *   g. 11.00 –  rodzina pp. Kula 

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. 
*  POGRZEB ŚP. + MATEUSZA PAWŁA SADOWSKIEGO - który zmarł 12 października w 
Harrogate w wieku 21 lat, odbędzie się 23 października br. o godz. 11:40 w Harrogate Crematorium - 
Watherby Rd. HG3 1DE. Rodzicom i rodzeństwu zmarłego w nagłej chorobie naszego Młodego Brata 
wyrażamy nasze współczucie i polecamy Go i w smutku pogrążoną rodzinę modlitwie Parafian.  

*  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. 
*  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. Restauracją będzie dodatkowo otwarta także w sobotę od 13.00 do 
15.00. Restauracja przyjmuje zamówienia na uroczystości rodzinne - chrzciny, wesela itp. Zapra-
szamy 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. 

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

12/10/14  + Kopertki - £ 143-33p. +  Ofiary Gift Aid - £ 326-20p.  +  na tacę - £ 432-26p.  + Biuletyn - £ 32-47p. 
*  DOBRODZIEJOM FUNDACJI DZIEŁO NOWEGO TYSIĄCLECIA - za złożyli dar  - £ 301-15p.  
*  DOBRODZIEJOM NASZEJ PARAFII - bezimiennej rodzinie pp NN za dar - £ 50-00p. na remont WC 
naszego Ośrodka Parafialnego. 
*  PREZES PARAFII SERDECZNIE DZIĘKUJE WSZYSTKIM DOBROCZYŃCOM, którzy pomogli przy organi-
zacji i przyprowadzeniu - ks. Proboszczowi za piękną Mszę Świętą, Szkole Polskiej na czele z paniami Agnieszką 
Kulmaczewską, Martą Rypień, Zuzią Sawicką i panem Zygmuntem Green za program artystyczny oraz naszej cu-
downej młodzieży za realizację tego programu, Komitetowi Parafialnemu za nieustający wkład i wsparcie oraz 
osobom spoza Komitetu, a w szczególności paniom Dorotce Sławskiej z córkami Kasią i Karolcią, pani Renacie 
Wronieckiej z córką Anetą, pani Gosi Lesiak i Patrycji Gawin oraz Arkowi Skwierawskiemu i Tomkowi Gulmanto-
wiczowi za ich nieoceniony wkład w organizację i przebieg imprezy. Paniom Wandzie Kaczmarskiej, Jasi Epstein, 
Basi malach i Krysi Pol za organizację loterii. Darczyńcom za fanty na loterię i ciasta. Za oprawę fotograficzna  
panu Romkowi Paszelowi. Wszystkim drogim Parafianom za obecność i wsparcie. Bóg zapłać. 

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 


