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ŚW.  TOMASZ  Z  AKWINU  -  Doktor  Kościoła    
 W nadchodzącą środę wspominać będziemy św. Tomasz z Akwinu, wielkiego myśliciela, 
doktora Kościoła. Św. Tomasz jest reprezentantem chrześcijaństwa odwołującego się do rozu-
mu. Był postacią niezwykłą. Kaznodzieja, poeta, ale przede wszystkim wielki myśliciel, człowiek 
niezwykłej wiedzy, którą umiał połączyć z niemniej wielką świętością. Powiedziano o nim, że 
"między uczonymi był największym świętym, a między świętymi największym uczonym". W 
swej skromności kilkakrotnie odmawiał propozycji zastania biskupem. 
 Stworzył zwarty system nauki filozoficznej i teologii katolickiej, zwany tomizmem. Wy-
warł głęboki wpływ na ukierunkowanie zachodniej myśli chrześcijańskiej. Spuścizna literacka 
św. Tomasza z Akwinu jest olbrzymia. Wprost wierzyć się nie chce, jak wśród tak wielu zajęć 
mógł napisać dziesiątki tomów. Wyróżniał się umysłem nie tylko analitycznym, ale także synte-
tycznym. On jedyny odważył się dać panoramę całej nauki filozofii i teologii katolickiej w syste-
mie zdumiewająco zwartym. Do najważniejszych jego dzieł należą: Summa contra gentiles, czyli 
apologia wiary przeciwko poganom, Kwestie dysputowane, Komentarz do "Sentencji" Piotra 

Lombarda, Summa teologiczna i komentarze do niektórych ksiąg Pisma świętego.  
 Szczególną czcią Tomasz otaczał Chrystusa Zbawiciela, zwłaszcza na krzyżu i w tajemnicy Eucharystii, co wyraził w 
tekstach liturgicznych do brewiarza i mszału na uroczystość Bożego Ciała, m.in. znany hymn Zbliżam się w pokorze. Płonął 
synowską miłością do Najświętszej Maryi Panny. 
 Jest patronem dominikanów, księgarni, studentów i teologów; opiekun podczas sztormów. Papież Jan XXII zaliczył 
go do grona świętych 18 lipca 1323 roku. Papież św. Pius V ogłosił go 11 kwietnia 1567 roku piątym doktorem Kościoła za-
chodniego. Papież Leon XIII ustanowił go 4 sierpnia 1880 roku patronem wszystkich uniwersytetów i szkół katolickich. 
Próby przybliżenia współczesnemu człowiekowi systemu światopoglądowego wielkiego Świętego podjął się Hans Conrad Za-
nder w swej książce „Głupota jest grzechem” Lektura tej książki wprowadza w sposób łatwy w życie i dzieło wielkiego myśli-
ciela i świętego. Zawiera 100 odpowiedzi św. Tomasza, zaczerpniętych z jego dzieł, które Zander opatrzył aktualnymi pyta-
niami. Cenne sentencje odpowiadają na pytania współczesnego człowieka i wprawiają czytelnika w niemałe zdumienie. 
Świadczy to o ponadczasowości i mądrości błyskotliwego dominikańskiego teologa. 
 Jedną z ciekawszych kwestii jest tytułowa grzeszność głupoty. 
Jest takie sformułowanie z Księgi Koheleta (Eklezjastesa): „Głupich jest liczba nieskończona - stultorum infinitus est nume-
rus”, które Tomasz z Akwinu w różnych swoich dziełach przywołuje dziewiętnaście razy podkreślając stosunkowo niewielką 
liczbę osób mądrych w przeciwieństwie do niezliczonej rzeszy głupców. Akwinata w określeniu tego, czym jest głupota posta-
wił trzy pytania:  
 

1. czy głupota przeciwstawia się mądrości;   2. czy głupota jest grzechem;   3. czy głupota jest córką rozpusty.  
 

 Tak postawione pytania pozwalają najpierw na dialektyczne ustalenie zakresu pojęcia głupoty, podkreślenie jej mo-
ralnego znaczenie, przez wskazanie w jakim sensie należy mówić o głupocie jako o grzechu, a wreszcie pozwalają na zalicze-
nie głupoty do jednego z siedmiu grzechów głównych . 
 Ważne jest to, że Tomasz odróżnia głupotę od „tępoty” (fatuitas). Różnica ta jest ważna z tego względu, że doprecyzu-
je pojęcie głupoty: „Głupota różni się od tępoty, jak Izydor tamże mówi, gdyż głupota wnosi w serce ciemnotę (hebetudo), a 
w zmysły otumanienie (obtusio), gdy tępota całkowicie pozbawia człowieka zmysłu duchowego”.  
  To sformułowanie ma doprowadzić do wniosku będącego pewną gradacją jeżeli chodzi o wydawanie sądów o rzeczy-
wistości. Człowiek mądry to ten, kto posiada zmysł duchowy, patrzy na rzeczywistość dostrzegając w niej różnice i jej przy-
czyny a do tego ma tę zdolność delikatną i wyostrzoną zarazem (subtilem ac perspicacem). Człowiek tępy, to jest ten, kto jest 
całkowicie pozbawiony tej zdolności. Natomiast człowiek głupi, jest tym, który posiada tę umiejętność, ale jest ona osłabiona 
(hebetatum). W ten sposób mądrość przeciwstawia się głupocie, natomiast tępota jest brakiem mądrości. Odnośnie pytania 
pierwszego pozostaje wyjaśnienie tego, czy przeciwieństwo mądrości w postaci głupoty jest tym samym, co niemądrość 
(nierozumność – insipiens). Odpowiedź Tomasza jest twierdząca, to znaczy zarówno człowiek głupi (stultus), jak i nierozum-
ny (insipiens) nie mogą „zdobyć na wydanie sądu co do przyczyny najwyższej”.  
 U Tomasza pojawia się dwadzieścia trzy formy głupoty. Mamy więc bezmyślność, nadużywanie, łatwowierność, nie-
poczytalność, tępotę, prostactwo, ograniczoność, niewtajemniczenie, wątłość umysłu, próżność, zatwardziałość, niedoświad-
czenie, brak rozsądku, nieczułość, brak smaku, brak wiedzy, tępota, grubiaństwo, błazeństwo, oszołomienie, gnuśność, bez-
wstyd, bezskuteczność, szaleństwo. 
 Czy istnieje lekarstwo na głupotę? Według Tomasza z Akwinu można zaradzić głupocie poprzez jałmużnę duchową – 
„uczynki miłosierdzia względem duszy”. Z których pierwsze dwa są ważne:  nieuświadomionych pouczać (docere ignoran-
tem) oraz będącym w wątpliwości dać radę (consulere dubitanti).     /opracowała M. Ions/ 



NIEDZIELA, 25 STYCZNIA 2014; 3 ZWYKŁA; 
       9:30 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski  
                                i zdrowie dla małżonków Joanny i Jarosława Puźniak oraz synów Maksymiliana  
                                i Fryderyka w dniu 4. rocznicy ślubu  
         11:00 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski  
                                i zdrowie dla syna Pawła Wronieckiego z okazji 6. rocznicy urodzin - dar intencji 
                                od rodziców Renaty i Krzysztofa oraz siostry Agaty 
           11:00 – CHRZEST - Marcel CIEŚLAK 
   11:00 – CHRZEST - Dawid Mariusz ŚWIT 
Normanton 16:15 – Do Bożego Miłosierdzia z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże 
                                Błogosławieństwo i zdrowie dla mamy Ireny Karandys z okazji urodzin - dar  
                                intencji od syna Daniela   
           19:00 – Za śp. tatę + Stanisława Adamczyk - dar int. od uczestników pogrzebu w Polsce 
 
PONIEDZIAŁEK, 26 STYCZNIA 2015; Wspomnienie św. biskupów Tymoteusza i Tutusa; 
 10:00 – Za śp. + Bogdana Grochocińskiego - dar intencji rodziny pp. Grochocińskich 
  
WTOREK, 27 STYCZNIA 2015; Dzień powszedni;  
                  10:00 – Za śp. rodziców + Józefa i + Wandę Kujawiak w 28 rocznice śmierci ojca - dar  
                               intencji od syna i córki z rodzinami 
 
ŚRODA, 28 STYCZNIA 2015; Wspomnienie św. Tomasza z Akwinu, dK; 
                  11:00 – Za śp. brata + Zbigniewa Guścin w rocznicę śmierci - dar intencji od brata  
                               Stanisława Guścina 
 
CZWARTEK, 29 STYCZNIA 2015; Dzień powszedni; 
 10:00 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski i dar 
                               zdrowia dla Janiny z okazji urodzin - dar intencji rodziny pp. Grochocińskich 
 
PIĄTEK, 30 STYCZNIA 2015; Dzień powszedni; 
  10:00 – Do Miłosierdzia Bożego z podziękowanie za otrzymane łaski i szczęśliwe narodziny 
                               wnuka Natana oraz z prośbą o Błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski i zdrowie 
                               oraz dalszą opiekę Opatrzności Bożej nad dziećmi i wnukami - dar intencji od 
                               dziadków Ryszarda i Danuty Biedka 
 
SOBOTA, 31 STYCZNIA 2015; Wspomnienie św. Jana Bosko; 
            8:30 – Za śp. babcię + Józefę Krupa w 2. rocznice śmierci - dar intencji od wnuczek  
                               Iwony z rodziną i Moniki 
   14:00 – CHRZEST - Oscar Jan LUŻYŃSKI 
  15:00 – ŚLUB RZYMSKI - Piotr MAMAJEK & Barbara KLIMCZAK  
              IV TYDZIEŃ ZWYKŁY 
  18:30 – Za śp. zmarłych z rodzin ++ Kukowka, ++ Świerczyński, ++ Gawęda - dar intencji 
                               od rodziny pp. Moniki i Marcina Kukowka 
NIEDZIELA, 1 LUTEGO 2014; 4 ZWYKŁA; 
       9:30 – Za śp. rodziców + Jadwigę i + Wincentego Filarowskich w 19. rocznicę śmierci  
                                mamy - dar intencji pp. Filarowskich 
         11:00 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski  
                                i zdrowie dla Członków Koła Żywego Różańca oraz za zmarłych ++ Członków  
           11:00 – CHRZEST - Oliwier LIS 
Harrogate  16:30 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski  
                                i zdrowie dla małżonków Krzysztofa i Danuty Dąbrowskich z okazji Srebrnego  
                                Jubileuszu Małżeństwa - 25 Rocznice Ślubu oraz dla Ich córek Magdy i Oli  
           19:00 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże, potrzebne Ducha  
                                Świętego dla córki Mai Kula - dar intencji od rodziców Agaty i 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 



* ŚWIATOWY DZIEŃ CHORYCH NA TRĄD I ZAKOŃCZENIE TYGODNIA EKUMENICZNEGO - 
Dziś zakończenie Tygodnia Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan i Światowy Dzień Chorych 
na Trąd. Kończy się Tydzień Ekumeniczny, ale nie kończy się nasza troska o jedność wyznawców 
Chrystusa. W dalszym ciągu musimy pogłębiać swoją wiarę, modlić się o jedność i pełnić czyny chrze-
ścijańskiego miłosierdzia również w odniesieniu do braci odłączonych. Trędowatym starajmy się po-
magać przez modlitwę i ofiary składane na cele misyjne Kościoła.  

„Jezus rzekł do Samarytanki: »Daj mi pić!«” 
Pod tym hasłem będzie przebiegał tegoroczny Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan.  
* DOROCZNE NABOŻEŃSTWO EKUMENICZNE - Biskup Walter Jagucki oraz Para-

fianie z Kościoła EWANGELICKIEGO w Leeds zaprosili nas do wzięcia udziału w 

nabożeństwie ekumenicznym, które odbędzie się dzisiejszej niedzieli 25-ego stycz-
nia 2014 o godz. 14:00 w Kościele pw. Św. Łukasza, przy 9 Alma Road w Leeds.  

 Przypominamy, że tradycja wspólnych nabożeństw ekumenicznych w naszych 

parafiach ma już 9 lat i spotkania te są godnym uświetnieniem Tygodnia Modlitw o 

Jedności Chrześcijan oraz niezwykle udanymi imprezami towarzyskimi. Zapraszamy.  

LEKTORZY:  - przypominamy, że od Adwentu obowiązuje cykl czytań „B”; a w tygodniu „rok I”. 
Niedziela   25.01.15      g. 9.30 – J. Epstein i J. Lesiak            *   g. 11.00 – J. Harężlak & H. Stanisławska  
Niedziela     1.02.15   g. 9.30 – R. Biedka i A. Pepliński       *   g. 11.00 –  A. Dębska & H. Rożkowiec 
Niedziela     8.02.15   g. 9.30 – T. Tosta i M. Epstein        *   g. 11.00 –  T. Hough & W. Świercz 
Niedziela   15.02.15  g. 9.30 – A. Sztyrbicka i B. Malach    *   g. 11.00 –  M. Ions & Patriae Fidelis 
Niedziela   22.02.15  g. 9.30 – Rodzina pp. Epstein   *   g. 11.00 –  rodzina pp. Kula  

 

*  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. 
 

*  KURS ALFA W NASZEJ PARAFII ROZPOCZNIE SIĘ W SOBOTĘ 31 STYCZNIA O GODZ. 18:00 - Kurs Alfa 
to 10 spotkań, składających się z 3. elementów. 1/ POCZĘSTUNEK; 2/ KRÓTKA KONFERENCJA; 3/ DYSKUSJA na 

koniec spotkania, gdzie można podzielić się myślami i pytaniami. W skali światowej Alfę przeszło już 
24 miliony osób w 169 krajach w 112 językach. Najlepszą rekomendacją Kursu są świadectwa Tych, 
którzy w nich uczestniczyli  nierzadko po kilka razy - znaleźć je można razem ze wszystkimi informa-
cjami o kursie na stronie - www.wspolnotatalitha.org w zakładce „Kurs Alfa”. Również znaleźć tam 
można wypowiedzi biskupów, artykuły, filmiki i wiele innych materiałów o kursie. ZAPRASZAMY! 

*  DZIEŃ ISLAMU W KOŚCIELE KATOLICKIM Jutro – XV Dzień Islamu w Kościele katolic-
kim w Polsce. Islam, tak jak chrześcijaństwo i judaizm, zalicza się do religii monoteistycznych, to zna-
czy religii uznających tylko jednego Boga. Módlmy się, aby w przyszłości nie dochodziło na świecie do 
wojen na tle religijnym. We wtorek przypada Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu. 
*  ZMARŁA ŚP. EWA SZADKOWSKA w dniu 11 stycznia br. w wieku 33 lat. Składając ser-
deczne wyrazy współczucia mężowi p. Arkowi i rodzicom oraz całej rodzinie polecamy śp. zmarłą na-
szą siostrę modlitwą Parafian. Wieczny Odpoczynek racz Jej dać PanieH.  

*  OKAZJA DO SPOWIEDZI ŚWIĘTEJ  codziennie ½ godziny przed każdą Mszą Świętą,  
*  KSIĘGA INTENCJI MSZALNYCH NA ROK 2015 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. Proboszczem na określony termin. 

KOLEJNY KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI – SESJA ZIMOWA 2015 – ROZPOCZNIE SIĘ 
W SOBOTĘ 21 LUTEGO O GODZ. 17:00 W NASZYM KOŚCIELE - cz.1 

godz. 17:00 – 1. Konferencja – TAJEMNICA SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA,  
godz. 18:15 – 2. konferencja  – ODPOWIEDZIALNE RODZICIELSTWO cz.I w kawiarni ośrodka 
        W NIEDZIELĘ 22 LUTEGO 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 

O G Ł O S Z E N I A    D U S Z P A S T E R S K I E 



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

18/01/15  + Kopertki - £ 151-07p. +  Ofiary Gift Aid - £ 265-20p.  +  na tacę - £ 431-17p.  + Biuletyn - £ 27-10p. 
*  ZA OFIARY NA KOŚCIÓŁ - p. Oldze Szczepaniak z synem Zbyszkiem za dar - £ 50-00p.; 
oraz wszystkim ofiarodawcom, którzy zapalając świece wotywne w grudniu złożyli dar - £ 189-76p.    
 

*  RODZINA ŚP. JÓZEFY ALEKSANDROWICZ składa serdeczne podziękowania wszystkim uczestnikom 
pogrzebu za udział w pogrzebie, modlitwy i ofiarowane Komunie Święte. Serdeczne podziękowania kieruje do 
Ks. Proboszcza Jana z opiekę duszpasterską podczas długoletniej choroby śp. cioci Aleksandry i słowa egzorty 
pogrzebowej, oraz pana Organisty Sebastiana i pana Kościelnego Edwarda za  liturgiczną podczas pogrzebu. 
Wszystkim zaś ofiarodawcom, którzy złożyli zamiast kwiatów na grobie śp. Aleksandry dar - £ 105-00p.  na cele 
Sekcji Charytatywnej naszej Parafii - Serdeczny Bóg Zapłać. - siostrzeniec Alek Sońko z żoną Krystyną. 

*  DAY  CENTRE  - zaprasza Seniorów Parafii każdej środy na spotkanie towarzyskie i obiad. 

ZABAWA KARNAWAŁOWA W DZIEŃ ŚW. WALENTEGO 
Zapraszamy serdecznie na zabawę karnawałowa 14 lutego. Zagra polska 

grupa z Shefield "polonium". Bawimy się od 19:45 do północy. Bilety dla dorosłych 
5.00-GBP, dla dzieci z naszej szkoły bezpłatne, dla dzieci powyżej lat 5 spoza szkoły 
- 3.00-GBP. Bilety do nabycia w sklepiku parafialnym. Zapraszamy serdecznie. 
*  TELEWIZJA BBC POSZUKUJE POLSKIEJ RODZINY Producenci programu Inside 
Out  (BBC) pilnie poszukują polskiej rodziny, która w najbliższym czasie będzie przeprowadzać się z 
Polski do Wielkiej Brytanii. Mają oni zamiar pokazać  podróż tej rodziny tak w jej wymiarze fizycznym, 
jaki duchowym i emocjonalnym. Program będzie miał za zadanie pokazać Polaków w sposób obalają-
cy wiele negatywnych stereotypów i skojarzeń wiążących się z imigrantami po roku 2004. Jeśli znają 
Państwo kogoś, kto chciałby pomóc prosimy o kontakt na adres mailowy prezes@parafialeeds.org.uk 
lub na nr kom. 07973365266. Znajomość języka angielskiego filmowanej rodziny nie jest konieczna. 
*  POLSKA SZKOŁA W HARROGATE POSZUKUJE NAUCZYCIELA do nauczania dzieci 
od 7. roku życia. Chętnych prosimy o kontakt z Dyrektorem Polskiej Szkoły w Harrogate p. Teresą Ak-
samit-Hollingworth. Prosimy wysyłać zgłoszenia na e-mail: t.aksamit-hollingworth@leedsbeckett.ac.uk 
lub o kontakt telefoniczny: 07863710550 
ZAPRASZAMY SERDECZNIE NA SPOTKANIA RODZICÓW Z DZIEĆMI W KAŻDY WTOREK 10-11:30 NA DUŻEJ SALI NASZEGO 
OŚRODKA. WSZELKIE PYTANIA PROSIMY ZGŁASZAC DO ORGANIZATORKI DELFINY PIORO POD NUMEREM 07850044947. 

PONIEDZIAŁEK  -  26.01.15r.  -  LEEDS  L 13 & LS12  - Stanningley Road; Whingate Close; Lawns 
Terrace; Lawns Close; Green Hill Road; Henconner Lane; Hough Lane; Raynville Road; Atlanta Street; 
Church Hill Gardens; Calverley Lane; Spring Valley Avenue; Priestley Close; 
WTOREK - 27.01.2015r. - LEEDS  LS 12 & LS13 - “nowe adresy”; - Ks. umawia się na wizytę telefonicznie 
lub osobiście w zakrystii po Mszach Św. na konkretną nawet godzinę, aby rodzina była w komplecie 
ŚRODA - 28.01.15r. LEEDS  LS 14 & 24 & 25 - “ADRESY STAŁE”  -  Whinmoor Cr.  Tarnside Dr.; 
South Parkway Av.; Southwood Cr.; Barley Hill Rd.; Almsford Oval; Spring Grove; Poplar Grove; 
Woodfield Rd.; Rasedgle Cl.; Mount Street. 
CZWARTEK - 29.01.15r. HARROGATE - “nowe adresy”; - Ks. umawia się na wizytę tel. lub CZYNIMY 
TO osobiście w zakrystii po Mszach Św. na konkretną nawet godzinę, aby rodzina była w komplecie 
PIĄTEK - 30.01.14r. LS 28 - PUDSEY - “ADRESY STAŁE”   
 

PONIEDZIAŁEK - 2.02.2015r. - LEEDS  LS 11 - “nowe adresy”; - Ks. umawia się na wizytę telefonicznie 
lub osobiście w zakrystii po Mszach Św. na konkretną nawet godzinę, aby rodzina była w komplecie 
WTOREK - 3.02.2015r. - LEEDS  LS 14 - “nowe adresy”; - Ks. umawia się na wizytę telefonicznie lub oso-
biście w zakrystii po Mszach Św. na konkretną nawet godzinę, aby rodzina była w komplecie 
ŚRODA - 4.02.2015r. - LEEDS  LS 10 - “nowe adresy”; - Ks. umawia się na wizytę telefonicznie lub osobi-
ście w zakrystii po Mszach Św. na konkretną nawet godzinę, aby rodzina była w komplecie 

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 

odwiedziny  duszpasterskie  w  LEEDS  -  kolęda 2015 
* Trwają. Plan odwiedzin będzie podawany sukcesywnie w „Biuletynie”          * 
ROZPOCZĘCIE - godz.13.00                  +                    ZAKOŃCZENIE – do  godz. 20.30  


