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“Hej w zapusty, rżnie kapela, 
wiele śmiechu i wesela”… 

 Ostatki, Kuse Dni, Mięsopust – to trzy ostatnie dni karnawału, w czasie 
których ongiś odbywały się ludowe zabawy urozmaicone tak zwanymi maszka-
rami. Tradycja przebierania się przetrwała w niektórych regionach Polski do 
czasów współczesnych (niedźwiedź, turoń, konik, bocian, koza, dziad, baba, 
cygan). Na polskiej wsi, tak jak wszędzie, najweselej i najhuczniej obchodzono 
ostatni tydzień karnawału od Tłustego Czwartku po ostatni kusy wtorek. Tłu-

sty Czwartek upływał głównie na jedzeniu i piciu. We wszystkich domach gotowano dużo obficie kraszonego jadła, kaszy i 
kapusty ze skwarkami, stawiano na stołach słoninę i sadło, a u bogaczy również mięso i różne kiełbasy. W Tłusty Czwartek 
nigdzie nie mogło zabraknąć smażonych na tłuszczu słodkich racuchów, blinów i pampuchów oraz lepszych i delikatniej-
szych ciast, pączków i chrustów, zwanych też faworkami, a na Kociewiu grochowinkami. Tłusty Czwartek był jednak tylko 
wstępem do hucznych zabaw, które odbywały się w ostatnie trzy dni karnawału. 
 Zapusty, ostatki i wszelkie szaleństwa karnawałowe przywędrowały do Polski z Włoch, podobno z królową Boną, ale 
ostry polski klimat zmienił ich znaczenie i obrzędowość. Były jednak kuligi, bale, tańce i uczty. Zachowywano się swobodnie, 
wypadało czynić wszystko, tolerowano wszelkie dziwactwa. Po wsiach znów zaczynały chodzić turonie i niedźwiedzie. Wyż-
sze sfery gustowały w maszkarach. Przebierano się za Cyganów, Żydów, zbójników.  
 Czasem w bogatych domach we wtorek wieczorem jeden z dowcipnisiów przebierał się za księdza, stawał na stołku i 
wygłaszał kazanie pełne dowcipów i humoru. Pod koniec zabawy serwowano kolację składającą się z jaj, mleka i śledzi. Było 
to symbolem przejścia od potraw mięsopustnych do potraw postnych. Kolację tę zwano podkurkiem. 
 Jednym z ostatnich znaków nadchodzącego Wielkiego Postu był też garnek z żurem, we wtorek o północy wnoszony 
do karczmy, w której odbywało się ostatnie, zapustne granie. Niekiedy wnoszono także śledzia na patyku, rybi szkielet lub 
śledzia wyciętego z tektury. Znaczyło to, że nastał już Wielki Post, a cienki żur i śledź zajmą główne miejsce w codziennym 
jadłospisie. Jeśli opornym zabawowiczom trudno było zaprzestać tańców, pomagał im w tym Łachmaniarz, który wkraczał 
do karczmy ze śledziem w dłoni i rozpędzał towarzystwo na cztery wiatry. Czasem Łachmaniarzowi towarzyszył Diabeł, któ-
ry za karę raczył ostatnich maruderów bardzo słonym śledziem, zapowiadającym wielkopostne ograniczenie jadła. Stąd dziś 
wtorek przed Popielcem często nazywamy śledzikiem 
 W dużych miastach największą atrakcją były karnawałowe uczty i bale. Czarujące i powabne panie, wytworni pano-
wie, szyk i elegancja, muzyka i niespodzianki. Takie bale bywały czasami giełdą małżeńską dla dobrze urodzonych panien.  
 Każdy region Polski miał swą specyfikę ostatkową. W Krakowie w zapusty celebrowano “Comber”. Takie nazwisko 
ongiś nosił znienawidzony burmistrz Krakowa, a gdy zmarł w czwartek przed Środą Popielcową miasto radowało się pijąc, 
jedząc i śmiejąc się do rozpuku. Comber organizowały krakowskie przekupki w Tłusty Czwartek. Zabawa była huczna, gra-
ła muzyka, tańczono i śpiewano. Do zabawy zapraszano wszystkich, nawet żebraków. Wleczono na powrozie bałwana sło-
mianego zwanego combrem, potem rozrywano go na kawałki. 
 Zapusty u ludu były radosną fiestą, rodzajem igrzysk i zabaw. Był to okres zawierania małżeństw. Były też świętem 
młodych mężatek, które zawarły małżeństwa podczas ostatniego mięsopustu. Musiały się wkupić w społeczność kobiet za-
mężnych, co zwano “wkupieniem się do bab”. 
 W Wielkopolsce młoda mężatka siadała na sankach, lub taczkach a stara wiozła ją do karczmy, gdzie młoducha mu-
siała się wykupić. Żaden mężczyzna, ani żadna dziewczyna nie byli wpuszczani na tę zabawę. Czasem kobiety wiązały sło-
mianymi powrozami młodą mężatkę, żądając by mąż ją wykupił. 
 W Lubelskiem młode mężatki zasiadały w zapusty po raz pierwszy w karczmie pomiędzy mężatkami i w ostatni wto-
rek musiały zostać wykupione. 
 W okolicach Kielc parobcy przywiązywali dziewczętom ogromne kloce do nóg i ciągnęli je do karczmy, żądając, by się 
wykupiły za to, że  jeszcze za mąż nie powychodziły. Ten, co w zapusty nie znalazł sobie żony, ta, co w zapusty nie znalazła 
męża, stanowili przedmiot drwin. Piętnowano ich przyczepieniem „klocka”. Był to kuper kapłona, głowa śledzia, kawałek 
drewna. Należało przyczepić „ozdobę” tak zręcznie, by delikwent nie zauważył.  
 Ostatnie dni zapustne zwano też diabelskimi. Wierzono bowiem, że diabeł tańczy i weseli się do upadłego. Było dużo 
tłustego jadła… stąd Tłusty Czwartek. Zawsze zwracano uwagę, by wtedy dobrze zjeść, wypić, ugościć sąsiadów i zabawić 
się. Podobno ambasador Turcji, wróciwszy do Istambułu opowiadał, że w pewnej porze roku chrześcijanie dostają wariacyi i 
że dopiero jakiś proch sypany im potem w kościołach na głowy leczy takową. 

(na podstawie źródła internetowego - opracowała M. I.) 



NIEDZIELA, 8 LUTEGO 2014; 5 ZWYKŁA; 
       9:30 – Do Miłosierdzia Bożego z podziękowaniem za pomyślny przebieg operacji  
                                z prośbą o uzdrowienie z choroby i powrót do zdrowia dla taty  
                                Bronisława Cudzicha - dar intencji od córki Gosi z rodziną 
         11:00 – Za śp. przyjaciela + Allan’a Denys w 1. rocznicę śmierci - dar int. p. Teresy Geust 
   12:15 – CHRZEST - Aleksander JESIONKO 
Pontefract 16:15 – Za śp. wujka + Krzysztofa Słacińskiego - dar intencji od Beaty i Piotra 
Pontefract 16:15 – CHRZEST - Zuzanna SKIBIŃSKA 

           19:00 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski Ducha  
                                Świętego dla męża Kamila z okazji 31 rocznicy urodzin i dla córki Alexii Gawrylik  
                                w dniu Jej urodzin - dar intencji od żony Anny z synem Patrykiem   
 

PONIEDZIAŁEK, 9 LUTEGO 2015; Dzień powszedni; 
 19:00 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski  
                               i zdrowie dla Gabriela Faber w 2. rocznicę urodzin - dar intencji od rodziców  
                               oraz sąsiadki pani Jadwigi  
WTOREK, 10 LUTEGO 2015; Wspomnienie św. Scholastyki;  
                  10:00 – Za śp. żonę + Olgę Grudzień w dniu urodzin - dar int. od męża Antoniego z synami 
                  12:00 – POGRZEB - śp. + Janiny TOMAS  
ŚRODA, 11 LUTEGO 2015; Wspomnienie NMP z Lourdes - Światowy Dzień Chorego; 
                  11:00 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski  
                               i zdrowie dla syna Piotra z okazji urodzin - dar intencji od mamy Janiny Epstain 
CZWARTEK, 12 LUTEGO 2015; Dzień powszedni; „TŁUSTY CZWARTEK” 
 10:00 – Za śp. + Józefę Aleksandrowicz - dar intencji od Członków Day Centre  
PIĄTEK, 13 LUTEGO 2015; Dzień powszedni; 
  10:00 – Za śp. siostrę + Reginę Lacke - dar intencji od siostry Ewy 
SOBOTA, 14 LUTEGO 2015; Dzień powszedni; 
            8:30 – Za śp. ojca + Wladimira Pawlun w 1. rocznicę śmierci - dar int. od syna Artura 
               VI TYDZIEŃ ZWYKŁY 
  18:30 – Za śp. rodziców + Józefa i + Stanisławę Pióro oraz siostrę Helenę - dar i od rodziny  
NIEDZIELA, 15 LUTEGO 2014; 6 ZWYKŁA; 
      9:30 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski i zdrowie 
                               dla syna Piotra w dniu urodzin i synowej Joanny, wnuczki Hanny oraz pomyślność 
                               w Ich życiu małżeńskim - dar intencji od rodziców Haliny i Zbigniewa Czachurskich  
        11:00 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski i zdrowie 
                               dla syna Krzysztofa i córki Hani z okazji Ich urodzin - dar intencji od rodziców  
                               Żanety i Pawła Kostrzębskich 
  11:00 – CHRZEST - Filip Michael ZAWISZA 
Harrogate 16:30 – Za śp. tatę + Czesława Karbowniczka w 7. rocznice śmierci i Jego zmarłych braci  
                               + Henryka oraz + Mieczysława - dar intencji od córki Małgosi z rodziną  
          19:00 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski Ducha  
                               Świętego w pogłębieniu wiary i zdrowie dla Agnieszki Kwiatkowskiej z okazji  
                               urodzin - dar intencji od koleżanki Anny 

*  ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO - W środę – wspomnienie Marii Panny z Lourdes i Świato-
wy Dzień Chorego. Msza Święta połączona z udzielaniem sakramentu namaszczenia chorych o godz. 
10:00. Pół godziny przed tą Mszą Świętą – okazja do spowiedzi św., gdyż sakrament namaszczenia 
chorych należy przyjmować w stanie łaski uświęcającej.  
*  ŚWIĘTO PATRONÓW EUROPY W sobotę – święto świętych Cyryla, mnicha, i Metodego, 
biskupa – patronów Europy. Przypomina nam ono obowiązek modlitwy za narody Europy, aby pozo-
stały wierne swym chrześcijańskim korzeniom. Również w sobotę przypada wspomnienie św. Walen-
tego, patrona osób chorych psychicznie i zakochanych. Starajmy się pamiętać o nich w modlitwie i co-
dziennym postępowaniu nacechowanym życzliwością. 

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 

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



*  POGRZEB ŚP. JANINY TOMAS - która zmarła w piątek 30 stycznia w wieku 86 lat zaopa-
trzona świętymi Sakramentami Kościoła - odbędzie się w naszym kościele parafialnym we wtorek 10 
LUTEGO o godz. 12:00. Rodzinie śp. zmarłej naszej Parafianki składamy serdeczne wyrazy współ-
czucia, polecając śp. zmarłą nasza siostrę modlitwie wiernych. 
*  POGRZEB ŚP. ANTONI WINNIK - najstarszego naszego Parafianina, który zmarł w sobotę 
31 stycznia br. w wieku 98 lat zaopatrzona świętymi Sakramentami Kościoła - odbędzie się w naszym 
kościele parafialnym      w czwartek 19 LUTEGO o godz. 11:00. Córce i synom oraz całej rodzinie śp. 
zmarłego naszego Parafianina składamy serdeczne wyrazy współczucia, polecając śp. Antoniego mo-
dlitwie wiernych. 
*  ZMARŁA ŚP. HENRYKA WALASEK w piątek 6 lutego br. w wieku 81 lat, zaopatrzona 
świętymi Sakramentami Kościoła. Rodzinie śp. zmarłej naszej Parafianki składamy serdeczne wyrazy 
współczucia, polecając śp. zmarłą nasza siostrę modlitwie wiernych. 
*  ZMARŁ ŚP. JAN DĘBOWSKI Z NORMANTON w sobotę 7 lutego br. w wieku 57 lat, za-
opatrzona świętymi Sakramentami Kościoła. Rodzinie śp. zmarłego Parafianina i p. Basi opiekującej 
się Nim, składamy serdeczne wyrazy współczucia, polecając śp. zmarłego modlitwie wiernych. 
*  POGRZEB ŚP. LUDWIKA KRZYSZCZYK -  syna seniorów naszej parafii pp. Salomei i Jó-
zefa Krzyszczyków, który zmarł nagle 31 stycznia br. w wieku 64 lat - odbędzie się w kościele katolic-
kim parafii angielskiej w Wakefield w poniedziałek 16 lutego o godz. 11:00. Rodzicom składamy ser-
deczne wyrazy współczucia, polecając śp. Ich Syna modlitwie wiernych.  
 Rodzice pragną, aby w tym samym czasie pogrzebu w poniedziałek 16 lutego o godz. 11:00 w 
naszym kościele parafialnym została odprawiona Msza Święta Requiem, umożliwiając starszym Para-
fianom udział w modlitwie za Ich syna - o którą rodzice proszą i zarazem dziękując za wszystkie wyra-
zy współczucia. 

 

LEKTORZY:  - przypominamy, że od Adwentu obowiązuje cykl czytań „B”; a w tygodniu „rok I”. 
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 
Niedziela     1.03.15      g. 9.30 – J. Epstein i J. Lesiak            *   g. 11.00 – J. Harężlak & H. Stanisławska 
Niedziela     8.03.15   g. 9.30 – rodzina  pp. Biedka                     *   g. 11.00 –  A. Dębska & H. Rożkowiec 

*  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 TRWA - W SOBOTY - O GODZ. 18:00 - Kurs Alfa to 10 spotkań, składają-
cych 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 informacjami o kursie na stronie - www.wspolnotatalitha.org . 
  

*  KOMITET PARAFIALNY I KS, PROBOSZCZ PROSZĄ - osoby chętne do 
zbierania kolekty w kościele w czasie Mszy Świętych: sobotniej wieczornej, niedzielnej o 
9:30 i 19:30 o zgłaszanie się do niego w tej sprawie. Kolektę mogą zbierać tak mężczyźni 
jak i kobiety. Bardzo zachęcamy do czynnego włączenia się w służbę Kościoła i z góry 
dziękujemy chętnym! 

*  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 



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

1/08/15  + Kopertki - £ 128-75p. +  Ofiary Gift Aid - £ 320-00p.  +  na tacę - £ 502-33p.  + Biuletyn - £ 33-24p. 
 

*  PODZIĘKOWANIE ZA WSPARCIE CHARYTATYWNE RODZINY W POLSCE dziękując 
za dary na rzecz rodziny w Polsce przez nieuwagę pominęliśmy szlachetna darczyńcę od której otrzy-
maliśmy 40 euro. Bardzo serdecznie dziękujemy. 
*  HARCERZE DZIĘKUJA ZA WSPARCIE zbierania funduszy na uatrakcyjnienie kręgu ogniskowego. Ze-
szłej niedzieli popierając prowadzona przez nich Kawiarenkę Parafialną i zakupując ich wypieki wsparliśmy tą 
fundację Kręgu sumą 200 GBP. Serdeczny Bóg Zapłać - Czuwaj. 

*  DAY  CENTRE  - zaprasza Seniorów Parafii każdej środy na spotkanie towarzyskie i obiad. 
*  KTOKOLWIEK WIE? - Rodzina w Polsce poszukuje  wuja, z którym po wojnie straciła kon-
takt. Poszukiwany nazywał się Julian Bochniak, rocznik 1913. Były żołnierz Armii Andersa. Do 1956r, 
zamieszkiwał w Leeds na LS9. Imię żony Elsse. Szykował się do powrotu do Polski ale nigdy nie dotarł 
do ojczyzny. Jeżeli ktokolwiek na jakiekolwiek informacje - prosimy o kontakt z prezes Parafii. 

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 
wysprzedane - dziękujemy i Zapraszamy serdecznie. 

  Nasz sklepik prowadzi zamówienia na pączki, które będzie można na-
być we środę przed TŁUSTYM CZWARTKIEM. Zamówienia należy składać do dzi-
siejszej niedzieli 8-go lutego. 

Parafia Leeds może już przyjmować płatność przez kartę..... 
 

ZAPRASZAMY SERDECZNIE NA SPOTKANIA RODZICÓW Z DZIEĆMI W KAŻDY WTOREK 10 -11:30  
NA DUŻEJ SALI NASZEGO OŚRODKA. WSZELKIE PYTANIA PROSIMY ZGŁASZAĆ DO ORGANIZATORKI  

DELFINY PIORO POD NUMEREM 07850044947. 
 

 

PONIEDZIAŁEK  -  9.02.15r.  -  LEEDS  LS 7 - “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; 
WTOREK - 10.02.2015r. - LEEDS  LS 8 - “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 - 11.02.15r. - LEEDS  LS 9 - “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 
CZWARTEK - 12.02.15r. WAKEFIELD & OSETT- “nowe adresy”; - Ks. umawia się na wizytę tel. lub czyni-
my to osobiście w zakrystii po Mszach Św. na konkretną nawet godzinę, aby rodzina była w komplecie 
PIĄTEK - 13.02.14r. - LEEDS  LS 17 - “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 
 
PONIEDZIAŁEK - 16.02.2015r. - 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 - 17.02.2015r. - LEEDS  LS 12 - “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 - 18.02.2015r. - LEEDS  LS 13 - “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 
CZWARTEK - 19.02.15r. -  LEEDS  LS 10 - “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 - 20.02.14r. - LEEDS  LS 9  - “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  


