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WZÓR MATKI WEDŁUG BIBLII 
Matka. Na pewno pierwsza najważniejsza kobieta w naszym życiu. Czasami 

jedyna najważniejsza. Nic za tym dziwnego, że księga nad księgami zawiera 

wiele rad adresowanych do kobiet mających dzieci. Pokazuje wzorce do naśla-

dowania i napomina. Wiele fragmentów mogłoby złożyć się na poradnik dla 

matki: jak wychować swoje dziecko. Główne przesłanie, jakie niesie Biblia jest 

to, że dziecko (planowanie, czy nie) jest darem od Boga, a uczucie wiążące ko-

bietę z jej potomstwem jest czymś nieopisanie wyjątkowym. Psalm 127, zatytu-

łowany „Pomyślność pochodzi od Boga”, mówi, że dla rodziców (nie tylko dla 

matki) narodziny dziecka są łaską: Oto synowie są darem Pana, a owoc łona nagrodą. (Ps 127,3). Choć psalmista pisze o sy-

nach, przyjście na świat córki jest także darem. Pominięcie dziecka płci żeńskiej, to element kulturowy obecny w czasach 

autora. W Księdze Izajasza czytamy: Czyż może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu, ta, która kocha syna swego łona? 

(Iz 49,15a). Ów cytat jest pytaniem retorycznym. Izajasz zakłada więc, że każda, wystarczająco dobra, matka kocha swoją 

pociechę, a „owoc jej łona” zajmuje szczególne miejsce w świadomości i sercu kobiety. Święty Paweł w liście do Tytusa pi-

sze: Niech pouczają młode kobiety, jak mają kochać mężów, dzieci, jak mają być rozumne, czyste, gospodarne (…). Tu w odnie-

sieniu uczucia łączącego matkę i dziecko Paweł z Tarsu używa słowa phileoteknos. To greckie słowo określa niepojęty rodzaj 

miłości, czułe obejmowanie troską, pielęgnowaniu. Oznacza to, że instynktownie „wybieramy” nasze potomstwo, czuwamy nad 

nim i staramy się zaspokajać jego potrzeby. Ustami świętego Pawła Bóg przekazuje, że właśnie taka, miłosna nić powinna łą-

czyć matkę i dziecko. Do takiego uczucia On powołał każdą kobietę, która urodziła dziecko. 

 Wzorzec matki, która jest gotowa zrezygnować z siebie dla dobra dziecka pięknie ilustruje historia dwóch kobiet, 

które przyszły do króla Salomona z prośbą o rozsądzenie sporu. Obydwie rościły sobie prawo do jednego dziecka. Mądry 

król zastosował pewien wybieg – kazał rozciąć dziecko na pół i obdzielić obydwie strony sporu. Dobrze wiedział, że biolo-

giczna matka będzie za wszelką cenę walczyć o to, by dziecku nie stała się krzywda, nawet kosztem oddania go innej kobie-

cie. "  Litości, panie mój! Niech dadzą jej dziecko żywe, abyście tylko go nie zabijali!"  Tamta zaś mówiła: "  Niech nie będzie 

ani moje, ani twoje! Rozetnijcie!"  . Na to król zabrał głos i powiedział: "  Dajcie tamtej to żywe dziecko i nie zabijajcie go! Ona 

jest jego matką" . (1 Krl 3:24-28).  

 Mówiąc o matkach w Biblii nie możemy nie wspomnieć Ewy – dawczyni życia. Wątek jej macierzyństwa nie jest sze-

roko rozwinięty w Biblii. Dzieci były dla niej darem Bożym, a zostanie matką nie przysporzyło jej kłopotów tak, jak innym 

kobietom z wczesnej historii Izraela - chociażby Sarze, czy później jej synowej Rebece. Obie: Sara i Rebeka uciekają się do 

wybiegów, by pomóc ukochanym synom, które nota bene obie urodziły w wieku późnym. Nie możemy też zapomnieć o Ra-

cheli i Lei, które księga Rut ( Rt 4, 11) wymienia jako matki Izraela. 

 Długi okres bezpłodności był udziałem Elżbiety, matki Jana Chrzciciela. Żona Zachariasza po pięciu miesiącach ży-

cia w odosobnieniu dopiero w trakcie wizyty jej krewnej Marii dowiedziała się, że zostanie matką. Przewidziała także, że 

Maria zostanie matką Pana. Pomnożę po wielekroć cierpienie twych brzemienności. W boleściach będziesz dzieci rodzi-

ła." (Rdz, 3, 16). Los pierwszej matki losem każdej kolejnej. 

 

 Najdoskonalszym archetypem matki jest jednak Maryja. Jest całkowicie oddana swojemu Synowi. Ufa 
Mu, kontempluje wszystko, co się dzieje wokół Jej Dziecka.  Jej macierzyństwo przypada na trudny okres, musi 
uciekać przed Herodem. Choć Maria jest idealną rodzicielką, to jej macierzyństwo nie jest sielankowe. Historia 
zbawienia kieruje Matkę Bożą pod krzyż, gdzie z pękniętym sercem patrzy na agonię Syna. Jest z Nim do końca. 
To Mater Dolorosa, matka boleściwa. Święta Boża Rodzicielka z jednej strony uosabia cud stworzenia, ale i mat-
czyny ból, którego zapowiedź usłyszy w proroctwie: Twoje serce miecz przeniknie. (oprac. M.I.) 



NIEDZIELA, 15 MARCA 2014; 4 WIELKIEGO POSTU - LAETARE - DZIEŃ MATKI W ANGLII; 
      9:30 – Za śp. męża + Wojciecha Epstein i Jego rodziców + Zofię i + Tadeusza Epstein  
                               - dar intencji od żony  z dziećmi 
  10:30 – NABOŻEŃSTWO GORZKICH ŻALI  
        11:00 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże potrzebne łaski  
                               i zdrowie dla Mam naszej Parafii i za zmarłe śp. Mamy - dar intencji od Dzieci  
                               i Młodzieży Polskiej Szkoły Sobotniej w Leeds 
  11:00 – CHRZEST: Jakub TARAŚKOWSKI 
Harrogate 16:30 – Za śp. brata + Adama Siemiatkowskiego w rocz. śmierci - int. od sióstr z rodzinami   
          19:00 – Za śp. Józefę Jóźwik z okazji urodzin - dar int. od córki Ewy i wnuków 
 
PONIEDZIAŁEK, 16 MARCA 2015; Dzień powszedni; 
                  10:00 – Za śp. + Józefę Aleksandrowicz - dar intencji od Koła Żywego Różańca w Leeds 
  
WTOREK, 17 MARCA 2015; ŚWIĘTO ŚW. PATRYKA;  
                  10:00 – Za śp. + Janinę Tomas - dar intencji od Koła Żywego Różańca w Leeds 
  
ŚRODA, 18 MARCA 2015; Dzień powszedni; 
                  11:00 – Za śp. męża + Jana Płygawko, rodziców + Sabinę i + Michała Leszczyńskich,  
                               + Julię i + Jana Płygawko oraz szwagra + Wiktora - dar intencji od p. Stanisławy 
                               Płygawko z rodziną 
 
CZWARTEK, 19 MARCA 2015; UROCZYSTOŚĆ ŚW. JÓZEFA OBLUBIEŃCA NMP; 
  10:00 – Za śp. tatę + Józefa Kłosińskiego z okazji imienin - dar intencji od córki  
                               Janiny Epstein z dziećmi    
  19:00 – Za śp. tatę + Józefa Wisz w dniu 100 rocznicy urodzin, oraz rodziców + Józefa  
                               i + Józefę Stanisławskich - dar intencji pp. Hani i Mirosława Stanisławskich 
  
PIĄTEK, 20 MARCA 2015; Dzień powszedni; 
  10:00 – NABOŻEŃSTWO DROGI KRZYŻOWEJ 
   10:30 – Za śp. + Annę, + Helenę, + Józefa i + Piotra Jabłońskich oraz + Tadeusza Aksamit 
  19:00 – NABOŻEŃSTWO DROGI KRZYŻOWEJ 
  19:30 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski  
                               i zdrowie dla pani Józefy Pióro z okazji imienin - dar intencji od pań Ewy i Marysi 
 
SOBOTA, 21 MARCA 2015; Dzień powszedni - pierwszy Dzień Wiosny; 
            8:30 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski  
                               i dar zdrowia dla kuzynów Romana i Gabriela - dar intencji od rodziny  
                               pp. Danusi i Ryszarda Biedków  
  13:15 – CHRZEST: Oskar Jan BŁACHUT 
  14:30 – CHRZEST: Maya Aleksandra GÓRCZYŃSKA 
            V TYDZIEŃ WIELKIEGO POSTU 
  18:30 – Za śp. babcię + Marię Szczurek w 1. rocznicę śmierci - dar intencji od wnuczki  
                               Agaty Chruślickiej z rodziną 
NIEDZIELA, 22 MARCA 2014; 5 WIELKIEGO POSTU; 
      9:30 – Za śp. mamę + Annę Laskowską - dar intencji od córki 
  10:30 – NABOŻEŃSTWO GORZKICH ŻALI  
        11:00 – Za Dusze w czyśćcu cierpiące - dar intencji od wspólnoty „Talitha” 
  12:15 – CHRZEST: Patryk WĄTROBA 
  12:15 – CHRZEST: Liliana MATRAS 
NORMANTON   16:15 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski w pracy 
                               ewangelizacyjnej nad podopiecznymi i zdrowie dla siostry zakonnej Elwiry  
                               założycielki „Cenacolo” oraz syna Krystiana i śp. ojca Henryka Bach - dar intencji 
                               od córki Renaty 
          19:00 – Za śp. żonę + Kazimierę Rabuszko z ok. imienin - int. od męża Edwarda z dziećmi 

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 „LAETARE” - Dzisiejsza, czwarta niedziela Wielkiego Postu zwana jest nie-
dzielą radości, od łacińskiego słowa: „laetare”, którym rozpoczyna się antyfona na wejście. Zwykle nie 
mamy okazji jej usłyszeć, gdyż zastępują ją śpiewy na wejście, ale jeśli zajrzymy do tekstów liturgicz-
nych, to tam ją znajdziemy. Radość w Wielkim Poście nie wypływa z faktu, że kończy się okres pokuty, 
lecz w połowie tego okresu Kościół chce nam przypomnieć, że mimo doświadczanych trudności mamy 
się radować z nadchodzącego zbawienia.   
 W tradycji rzymskiej jest to „niedziela róż”, ponieważ w tym dniu obdarowywano się pierw-
szymi kwiatami zakwitających róż, a Ojciec Święty poświęcał złotą różę, którą ofiarowywał osobie za-
służonej dla Kościoła. Stąd w liturgii dzisiejszej niedzieli różowy kolor szat.  
*  DZIEŃ MATKI W ANGLII I WALI - w modlitwie poleciliśmy Je Panu Bogu, a po zakończe-
niu Mszy Świętej postarajmy się, by był to dzień pełen radości i miłości. 
*  KOLEKTA WDZIĘCZNOŚCI - po Komunii Św. zostanie zebrana II taca  jako wyraz naszej 
wdzięczności dla Ks. Prof. Waldemara Chrostowskiego, któremu najserdeczniej jak umiemy dziękuje-
my za wygłoszone medytacje rekolekcyjne i posługę konfesjonału.   
*  NABOŻEŃSTWA WIELKOPOSTNE - Włączmy się w głębokie przeżycie 
tego czasu przez intensywniejszą modlitwę osobistą i wspólnotową. Tej drugiej bę-
dzie sprzyjał udział w nabożeństwach wielkopostnych: w piątek w naszym ko-
ściele o godzinie O GODZ. 10:00 i 19:00 odprawiamy Drogę Krzyżową, a w nie-
dziele o godzinie 10:30 Gorzkie Żale. Do udziału w tych nabożeństwach zachęcam 
wszystkich Parafian: dzieci, młodzież i dorosłych. Pamiętajmy o osobistych umar-
twieniach, a także o specjalnych postanowieniach na Wielki Post. 
 

LEKTORZY:  - przypominamy, że od Adwentu obowiązuje cykl czytań „B”; a w tygodniu „rok I”. 
Niedziela   15.03.15   g. 9.30 – T. Tosta i M. Epstein        *   g. 11.00 –  T. Hough & W. Świercz 
Niedziela   22.03.15  g. 9.30 – A. Sztyrbicka i B. Malach    *   g. 11.00 –  M. Ions & Patriae Fidelis 
Niedziela   29.03.15  g. 9.30 – Rodzina pp. Epstein   *   g. 11.00 –  rodzina pp. Kula 
Niedziela     5.04.15      g. 9.30 – J. Epstein i J. Lesiak            *   g. 11.00 – J. Harężlak & H. Stanisławska 
Niedziela   12.04.15   g. 9.30 – rodzina  pp. Biedka                     *   g. 11.00 –  A. Dębska & H. Rożkowiec 

*  ŚWIĘTO ŚW. PATRYKA przypada we wtorek 17 marca; misjonarza i patrona Irlandii. Swo-
ją modlitwą obejmijmy solenizantów i naszych Rodaków którzy jak wielu z nas w poszukiwaniu pracy 
udali się na Zieloną Wyspę. 
*  UROCZYSTOŚĆ ŚW. JÓZEFA W czwartek przypada uroczystość św. Józefa, oblubieńca 
Najświętszej Maryi Panny, patrona i opiekuna Kościoła, patrona ojców, a także wielu z nas noszących 
jego imię od chrztu i bierzmowania. Msze Święte w naszym kościele o godz. 10:00 i 19:00.  
*  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. 

*  ZMARŁ ŚP. JAN BIEROZA - polecamy śp. naszego brata modlitwie wiernych - Wieczny 
odpoczynek racz Jej dać Panie...  
  

*  ZEBRANIE RODZICÓW DZIECI I KOMUNIJNYCH - odbędzie się w sobotę 21 marca. 

*  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 WIOSENNA 2015 – ROZPOCZNIE SIĘ 
W SOBOTĘ 9 MAJA 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 10 MAJA 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 



 

 PROPOZYCJA PIELGRZYMKI DO ZIEMI ŚWIĘTEJ Z KS. PROF. W CHROSTOWSKIM 
Szanowni Parafianie zwracamy państwa uwagę na możliwość wzięcia udziału w pielgrzymce do Ziemi Świętej. 
Jej koszt to ok. 500 GBP i obejmuje hotele, pełne wyżywienie, przejazdy, wstępy i opłaty zwyczajowe. Koszty 
przelotu nie są wliczone. By mogła dojść ona do skutku potrzebna jest grupa 40 osób. Program pielgrzymki w 

gablotkach. Szczegóły będzie można omówić u Ks. Proboszcza. 

*  DAY  CENTRE  - zaprasza Seniorów Parafii każdej środy na spotkanie towarzyskie i obiad. 
*  SKLEPIK PARAFIALNY pragnie zaoferować Państwu szeroki wybór artykułów wielkanoc-
nych: baranki cukrowe, figurki wielkanocne cukrowe, koszyczki, palmy, słodycze, barwniki do jajek tra-
dycyjne, pisanka instant, jajka dyngusowe (jak dawniej, naprawdę), rzeżuchę i inne. Zapraszamy. 
*  POLSKIE PALMY SZKOŁY SOBOTNIEJ - Nasza Szkoła Sobotnia przypomina, że jak co 
roku będziemy sprzedawać pod kościołem w Niedzielę Palmową tradycyjne polskie palmy. W tym roku 
są naprawdę śliczne. prosimy o wsparcie:-) 

Polska Szkoła prosi wszystkie osoby zainteresowane zamówieniem stoiska na  

Kiermasz Wielkanocny o kontakt z p. Magdą Ions celem dokonania rezerwacji. 
*  ZAPRASZAMY DO RESTAURACJI W NASZYM OŚRODKU Przepraszamy za chwilowe 
uniedostępnienie cocktail baru. Prowadzone są w nim prace remontowe.  
*  ZOBACZMY SIEBIE - Przez ostatni rok fotograf Jonathan Turner zajmował się portretowaniem ludzi z 

Chapeltown. Chodziło o ukazanie tej barwnej społeczności w całej jej różnorodności. Prace jego będą wystawio-

na w dwóch miejscach w Union 105 przy 105 Chapeltown Road, LS7 3LW I w Inkwell przy Potternewton Lane, 

LS7 3LW. Otwarcie wystaw będzie miało miejsce 28 marca od 16.00-18.-00 w Union 105 I od 18.00 w Inkwell. 

Prace będzie można oglądać w Union 105 od wtorku do czwartku każdego tygodnia (w godz.14.00 - 18.00) aż do 

23 kwietnia , a w Inkwell od wtorku do soboty (w godz. 10.00-16.00) każdego tygodnia do 28 kwietnia. O samym 

otwarciu wystawy dowiedzieć sie można więcej na Facebooku. Autor zaprasza wszystkich serdecznie - będzie 

muzyka, curry wegetariańskie i projekcje w dużej skali.   

Prace można obejrzeć także na stronie https://chapeltownstreetstudio.wordpress.com/. Polecamy. 

*  „WYGASZANIE POLSKI” - WYDAWNICTWO BIAŁY KRUK -  Wydawnictwo Biały Kruk 
pragnie poinformować o ukazaniu się nowego dzieła „Wygaszanie Polski”: 21 wybitnych autorów – 
naukowców, publicystów, posłów, specjalistów z wielu dziedzin dokonuje niezwykle trafnej, przenikliwej 
analizy obecnej sytuacji w naszym kraju. Ci wybitni patrioci analizując postępującą gwałtownie degren-
goladę państwa, potrafią zarazem dać odpowiedź na pytanie: co robić, by zatrzymać dokonujący się 
na naszych oczach kolejny rozbiór Polski. Od 1989 r., od Okrągłego Stołu, gdzie doszło do zawarcia 
kontraktu między komunistycznym establishmentem a częścią przedstawicieli „Solidarności”, 
którzy zdradzili idee Sierpnia’80 i ogłosili się samozwańczo elitą narodu, rozpoczęły się powolny de-
montaż i wyprzedaż polskiego państwa za plecami społeczeństwa. Prezes Parafii prowadzi listę 
zamówień na te książkę. Cena egzemplarza zależy od ilości zamówień. 1 egzemplarz – 59 zł/
sztukę; 2 egzemplarze – 49 zł/szt.; 5 egzemplarzy – 45 zł/szt.;10 egzemplarzy – 39 zł/szt.;20 egzem-
plarzy – 35 zł/szt. Plus koszty wysyłki. Zainteresowanych prosimy o kontakt z panią Magdą Ions w jak 
najszybszym czasie.  
*    W styczniu 2015r AQA podjęła decyzję o likwidacji języka polskiego jako przedmiotu z któ-
rego można zdawać maturę  (A-Level) tutaj w Anglii. Argumenty uzasadniające tę decyzję mają cha-
rakter głównie budżetowy i są mało przekonujące. Dlatego podjęte zostały, pod przewodnictwem Pol-
skiej Macierzy Szkolnej, działania mające na celu cofnięcie tej decyzji. Prosimy państwa o wsparcie 
nas w tych działaniach. Mogą państwo podpisać petycję, która znajduje się u Księdza Proboszcza, 
bądź w Sklepiku. Mogą Państwo podpisać ją elektronicznie. Mogą Państwo również napisać do swoje-
go MP.  Wzór listu dostępny na naszej stronie internetowej www.parafialeeds.org.uk 

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

8/03/15  + Kopertki - £ 140-91p. +  Ofiary Gift Aid - £ 403-88p.  +  na tacę - £ 443-68p.  + Biuletyn - £ 41-15p. 
*  ZA OFIARY NA KWIATY DO BOŻEGO GROBU - p. Alicji Piesiewicz za dar - £ 20-00p.; 
oraz p. Czesławowi Węglarz za dar - £ 10-00p.;  
*  PODZIĘKOWANIA ZA DOBROĆ - Organizatorzy zbiórki pieniędzy na leczenie małej Gai 
dziękują serdecznie wszystkim darczyńcom. Uzbierano - £ 811-64p. Z całego serca - 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 


