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ŚRODA POPIELCOWA 
to dzień, który rozpoczyna w Kościele katolickim okres 
Wielkiego Postu czyli czterdziestodniowej pokuty. Ta uro-
czystość ma pobudzić katolików do podjęcia zdecydowanej 
drogi osobistej odnowy i nawrócenia. Instytucja Środy Po-
pielcowej powstawała stopniowo wraz z rozwojem okresu 
Wielkiego Postu. Pierwotnie Wielki Post obejmował dzień 
Wielkiego Piątku i Wielkiej Soboty. Służył tym samym za 
bezpośrednie przygotowanie duchowe i fizyczne do Świąt 
Paschalnych. W III wieku obchodzi się już w ramach postu 

cały tydzień. Na początku IV wieku znany był już post czterdziestodniowy na wzór poszczącego Jezusa na pustyni, nazywany 
po łacinie Quadragesima. Liczba 40 stanowi w Piśmie Świętym wyraz pewnej dłuższej całości, czasu przeznaczonego na ja-
kieś konkretne zadanie człowieka lub zbawcze działanie Boga. W Wielkim Poście Kościół odczytuje i przeżywa nie tylko 
czterdzieści dni spędzonych przez Jezusa na pustyni ale i trzy inne wielkie wydarzenia biblijne: czterdzieści dni powszechne-
go potopu, po których Bóg zawarł przymierze z Noem; czterdzieści lat pielgrzymowania Izraela po pustyni ku ziemi obieca-
nej; czterdzieści dni przebywania Mojżesza na Górze Synaj, gdzie otrzymał on od Jahwe Tablice Prawa. 
 Od VI wieku w Rzymie rozpoczynano post sześć tygodni przed Wielkanocą dołączając doń w 604 r. cztery brakujące 
dni odliczone przez niedziele, które z natury mając charakter świąteczny nie podpadały pod post. Wtedy właśnie wyznaczo-
no środę przesuwając ją z niedzieli , jako początek Wielkiego Postu. W 1091 r., idąc za postanowieniami synodu w Benewen-
cie, przyjął się zwyczaj posypywania głów popiołem w środę rozpoczynającą Wielki Post upowszechniony następnie w całym 
Kościele przez papieża Urbana II w 1099. Od tej pory nazywa się ją też oficjalnie Środą Popielcową lub Popielcem. Jaka ta-
ka została ona ostatecznie uprawomocniona w 1570 roku, po reformie liturgicznej Soboru Trydenckiego. 
 Sama praktyka posypywania głów popiołem wzięła się z chrześcijańskiej praktyki pokutnej, jaką od V w. rozpoczyna-
no okres Wielkiego Postu, w poprzedzający niedzielę poniedziałek, a od 604 r. w środę. Miał bowiem wtedy miejsce sakra-
ment pokuty publicznej, czyli  obrzęd wypędzania publicznych pokutników z kościoła. Po odbytej spowiedzi publicznej wy-
chodzili oni przed kościół, gdzie biskup z prezbiterami sypał na ich głowy popiół parafrazując słowa z Księgi Rodzaju: 
„Pamiętaj człowiecze, że jesteś prochem i w proch się obrócisz; czyń pokutę, abyś miał życie wieczne” (3,19). Po czym kropiono 
ich wodą świeconą oraz ich szaty pokutne, które oni przywdziewali na cały okres Wielkiego Postu. Wtedy padali twarzą na 
ziemię, a zgromadzony lud w kościele śpiewał nad nimi Litanię do Wszystkich Świętych; w końcu wypędzano ich z kościoła 
jak Adama i Ewę z raju. W X wieku do publicznych pokutników zaczęli dołączać również inni wierni zgromadzeni w koście-
le, którzy także uważali się za grzeszników i chcieli pokutować. Stąd Kościół (papież Urban II), wychodząc naprzeciw coraz 
bardziej rozpowszechniającej się praktyce zalecił na soborze w Benewencie (1091) praktykowanie obrzędu posypania głów 
popiołem w środę rozpoczynającą Wielki Post wszystkim wiernym. Praktyka ta następnie przyjęła się w całym Kościele od 
1099 r.; wtedy też sama środa przyjęła nazwę Środy Popielcowej.  
 W Polsce przez całe wieki bardzo gorliwie wypełniano zalecenia Kościoła na Wielki Post i przez całe sześć tygodni 
przykładnie poszczono. Jedynie w domach magnackich, na dworach szlacheckich, u bogatych mieszczan i w zamożnych 
klasztorach post nie bywał surowy, bo spożywano tam wiele dań rybnych oraz tzw. maślane śniadania i kolacje z pieczywa i 
nabiału. Natomiast na wsi, w domach chłopskich, mięso, tłuszcze zwierzęce, a nawet nabiał, miód, a w czasach późniejszych 
cukier i słodycze, w okresie Wielkiego Postu niemal całkowicie znikały ze stołów. Żywiono się głównie żurem, kartoflami, 
gotowaną rzepą, postną zupą kapuśniarką lub pamułą - gęstą zupą śliwkową i niewielką ilością solonych śledzi. Potrawy kra-
szono skąpo olejem lnianym i konopnym. Do takiego postu zmuszały ludzi często względy ekonomiczne. Przednówek na wsi 
bywał ciężki.  
 Podczas Wielkiego Postu narzucano sobie inne jeszcze umartwienia. Wiele osób rezygnowało z palenia tytoniu. Fajki i 
inne przybory do palenia wkładano do schowków. Odkładano również, i dla pewności zamykano na klucz, instrumenty mu-
zyczne. Na czas Wielkiego Postu niemal zupełnie ustawało życie towarzyskie. Zastępowało je wspólne odmawianie pacierza i 
czasem (głównie na dworach) wspólna lektura pobożnych książek. Ciszę i spokój Wielkiego Postu przerywały na jeden dzień, 
hałaśliwe obchody półpościa: grzechot kołatek, krzyki, śmiechy, rozbijanie garnków z popiołem. 
 Do dziś okresy i dni pokuty są w Kościele katolickim specjalnym czasem ćwiczeń duchowych, liturgii pokutnej, piel-
grzymek o charakterze pokutnym, dobrowolnych wyrzeczeń, jak post i jałmużna, braterskiego dzielenia się z innymi, m.in. 
poprzez inicjowanie dzieł charytatywnych i misyjnych. Z liturgii znika radosne "Alleluja" i "Chwała na wysokości Bogu", a 
kolorem szat liturgicznych staje się fiolet. Istotą pozostaje przygotowanie wspólnoty wiernych do największego święta chrze-
ścijan, jakim jest Wielkanoc. 

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



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 
PONIEDZIAŁEK, 16 LUTEGO 2015; Dzień powszedni; 
 10:00 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże i szczęśliwą podróż  
                                 dla rodziny państwa Szczurek 
  11:00 – MSZA ŚW. REQWIALNA - Za śp. + Ludwika KRZYSZCZYK  
WTOREK, 17 LUTEGO 2015; Dzień powszedni;  
                  10:00 – Za śp. mamę + Grażynę w 6. rocznicę śmierci i babcię + Krystynę w 2. rocznice 
                               śmierci - dar intencji od córki Magdaleny z mężem Piotrem   
ŚRODA, 18 LUTEGO 2015; ŚRODA POPIELCOWA; 
                  11:00 – Do Miłosierdzia Bożego z prośbą o Błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski  
                               i zdrowie dla mamy i babci Heleny Monist, oraz dla Jej dzieci wnuków  
                               i prawnuków - dar intencji od rodziny p. Heleny Monist 
  19:00 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski i zdrowie 
                               dla żony Brygidy, dzieci i wnuków - dar int. od męża, ojca i dziadka Witolda 
CZWARTEK, 19 LUTEGO 2015; Dzień powszedni; 
  10:00 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski i zdrowie 
                               dla Jadwigi Szczurek 
 11:00 – POGRZEB - śp. + Antoniego WINNIK  
PIĄTEK, 20 LUTEGO 2015; Dzień powszedni; 
  10:00 – NABOŻEŃSTWO DROGI KRZYŻOWEJ 
   10:00 – Za śp. siostrzenicę + Grażynę Dzugała - dar intencji od pani Janiny Lesiak 
 13:30 – POGRZEB - śp. + Henryki WALASEK 
 19:00 – NABOŻEŃSTWO DROGI KRZYŻOWEJ 
 19:30 – Za śp. zmarłych z rodziny Smołka - intencja od p. Ryszarda Smołka  
SOBOTA, 21 LUTEGO 2015; Dzień powszedni; 
            8:30 – Za śp. Ojca Chrzestnego + Stanisława Zaręba 
  14:00 – CHRZEST - Valentino BIHARI  
             I TYDZIEŃ WIELKIEGO POSTU 
  18:30 – Za śp. + Ewę Szadkowską - dar int. od przyjaciół Uli i Andrzeja oraz Gosi i Jarka   
NIEDZIELA, 22 LUTEGO 2014; 1 WIELKIEGO POSTU; 
      9:30 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski i zdrowie 
                               dla taty Piotra Marciniak z okazji 60 rocz. urodzin oraz za śp. mamę + Emilię  
                               Marciniak w dniu 3. rocznicy śmierci - dar intencji od córki Marty 
  10:30 – NABOZEŃSTWO GORZKICH ŻALI  
        11:00 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże potrzebne łaski Ducha 
                               Świętego dla Harcerzy, Harcerek, Instruktorów, Instruktorek, Zuchów i Skrzatów 
                               Hufca Kaszuby z okazji Dani Myśli Braterskiej 2015 i przekazani Tradycji Hufca  
                               nowym Kadrze Instruktorskiej   
Normanton 16:30 – Do Miłosierdzia Bożego z prośbą o odpuszczenie grzechów i przyjęcie do  
                                Ojczyzny Niebieskiej śp. babci Gertrudy Dziurok i dziadka + Zygmunta  
                                Wankiewicz - dar intencji od wnuczki z rodziną 
          19:00 – Za śp. babcię + Stanisławę Rupeć w 5. rocznicę śmierci i zmarłych z rodziny - dar 
                               intencji od wnuczki 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 



*  WIELKI POST - Okres Wielkiego Postu służy przygotowaniu do obchodu Misterium Pas-
chalnego przez wspomnienie przyjętego chrztu i pełnienie dzieł pokuty. Okres Wielkiego Postu trwa od 
Środy Popielcowej do Mszy Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek. Od początku Wielkiego Postu do 
Wigilii Paschalnej nie odmawia się „Alleluja”. W Mszach wielkopostnych opuszcza się hymn: „Chwała 
na wysokości”, ale odmawia się go w uroczystości i święta przypadające w tym okresie. W Wielkim 
Poście ołtarzy nie zdobi się kwiatami, a organów używa się jedynie do podtrzymania śpiewu.  
*  ŚRODA POPIELCOWA - Najbliższa środa, 18 lutego, to Środa Popielcowa, rozpoczynają-
ca okres Wielkiego Postu. Na znak nawrócenia i pokuty nasze głowy zostaną posypane popiołem. 
Msze Święte tego dnia w naszym kościele o godzinie rana o godz. 11:00 i wieczorem o 19:00. 
Specjalna zbiórka przeznaczona będzie jako jałmużna postna na nasze zobowiązania utrzymania 
Centralnego Ośrodka Duszpasterstwa Emigrantów Konferencji EP w Warszawie. Polecam ją ofiarno-
ści Parafian! 
Przypominam, że w Środę Popielcową wszystkich obowiązuje post ścisły, polegający na powstrzymaniu się 

od potraw mięsnych oraz na ograniczeniu jedzenia. Tego dnia możemy zjeść trzy posiłki, ale tylko jeden z 

nich do syta. Wstrzemięźliwość od potraw mięsnych obowiązuje wszystkich od 14. roku życia, bez górnej 

granicy wieku, natomiast post ilościowy obowiązuje od 18. do 60. roku życia. Jednak Kościół zachęca, aby w 

praktykę postu wprowadzać także tych, którzy w sensie ścisłym nie są do niego zobowiązani. Pamiętajmy 

też, że Wielki Post jest tak zwanym „czasem zakazanym” dla wszelkich hucznych wesel, zabaw i dyskotek. 

Powstrzymajmy się też w tym świętym okresie pokuty od picia napojów alkoholowych. 

 

*  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. 
 

*  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. Rodzina zapewnia dla nie mających swojego transport dojazd minibusem na cmen-
tarz i zaprasza wszystkich uczestników pogrzebu po ceremoniach na cmentarzu na Stypę do naszego 
Ośrodka Parafialnego. Zamiast kwiatów prosi zaś, aby złożyć ofiarę na dzieło misyjne Sióstr Klaweria-
nek, które wspierał śp. Antoni oraz na nową dachówkę i remont dachu naszego Kościoła.  
 

*  POGRZEB ŚP. HENRYKI WALASEK - która zmarła w piątek 6 lutego br. w wieku 81 lat, 
zaopatrzona świętymi Sakramentami Kościoła - odbędzie się w naszym kościele w piątek 20 lutego 
o godz. 13:30. Organizatorzy pogrzebu po uroczystościach w kaplicy krematorium na Lawnswood za-
praszają uczestników pogrzebu na Stype do naszego Ośrodka Parafialnego Rodzinie śp. zmarłej na-
szej Parafianki składamy wyrazy współczucia, polecając śp. zmarłą nasza siostrę modlitwie wiernych. 

*  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 



*  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. 

*  NABOŻEŃSTWA WIELKOPOSTNE - Włączmy się w głębokie przeżycie tego 
czasu przez intensywniejszą modlitwę osobistą i wspólnotową. Tej drugiej będzie sprzy-
jał udział w nabożeństwach wielkopostnych: w piątki w naszym kościele o godzi-
nie O GODZ. 10:00 i 19:00 odprawiamy Drogę Krzyżową, a w niedziele o godzinie 
10:30 Gorzkie Żale. Do udziału w tych nabożeństwach zachęcam wszystkich Parafian: 
dzieci, młodzież i dorosłych. Pamiętajmy o osobistych umartwieniach, a także o specjal-
nych postanowieniach na Wielki Post. 

LEKTORZY:  - przypominamy, że od Adwentu obowiązuje cykl czytań „B”; a w tygodniu „rok I”. 
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 
Niedziela   15.03.15   g. 9.30 – T. Tosta i M. Epstein        *   g. 11.00 –  T. Hough & W. Świercz 
 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 . 
 

 *  WALNE ZEBRANIE KOŁA ŻYWEGO RÓŻAŃCA W LEEDS - 
corocznego walnego zebrania Koła Żywego Różańca odbędzie się w 
pierwsza niedziele marca - 1.03.2015 po Mszy Św. o 11:00. Zapra-
szamy wszystkich Członków. 

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

8/02/15  + Kopertki - £ 163-63p. +  Ofiary Gift Aid - £ 350-35p.  +  na tacę - £ 453-82p.  + Biuletyn - £ 36-76p. 
 

*  DOBRODZIEJOM NASZEGO KOŚCIOŁA - składamy podziękowanie za dar - £ 143-82p. złożony w 
miesiącu styczniu do skarbony świec wotywnych. Bóg Zapłać także indywidualnym ofiarodawcom za dary na 
kościoł: pp. Krzysztofowi i Danucie Dąbrowskim za dar - £ 40-00p z okazji Ich Srebrnego Jubileuszu Małżeństwa. 

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

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

ZAPRASZAMY SERDECZNIE NA SPOTKANIA RODZICÓW Z DZIEĆMI W KAŻDY WTO-
REK 10 -11:30. NA DUŻEJ SALI NASZEGO OŚRODKA. WSZELKIE PYTANIA PROSIMY 

ZGŁASZAĆ DO ORGANIZATORKI DELFINY PIORO POD NUMEREM 07850044947. 

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  


