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Kazimierz Helon - Parafianin z Leeds - od 2012r. wolontariusz Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego ,,Młodzi Światu’’   
w Krakowie, od 2013 student Papieskiego Uniwersytetu im. Jana Pawła II w Krakowie na kierunku Nauki o Rodzinie, 
obecnie w trakcie przygotowań do wyjazdu jako świecki misjonarz na do Sudanu Południowego – odpowiada na pytania. 
Skąd wziął się u Ciebie pomysł wyjazdu na misje? 
Może się to wydawać dziwne, ale to akurat jest największa tajemnicą dla mnie - tak samo jak to, że uda-
ło mi się wytrwać i dotrzeć do momentu złożenia podania o wyjazd. Nie było to łatwe, bo pomysł przy-
szedł kiedy już mieszkałem w Anglii, a wolontariat jest w Krakowie. Potem doszły do tego jeszcze studia 
i cotygodniowe loty do Polski. Wytrwałem - ale jakim cudem, to już mogę się tylko domyślać. Tak samo 
mogę się tylko domyślać skąd wziął się pomysł na wyjazd, bo nawet nigdy nie miałem nic wspólnego z 
misjami, ani z misjonarzami i nie znałem też nikogo kto chociażby był w Afryce. Nie czytałem też Kapu-
ścińskiego, ani nie oglądałem Cejrowskiego. Wiedząc to musiałem w końcu stwierdzić, że to nie ja je-
stem pomysłodawcą. Odpowiedź na to jakim cudem doszedłem do tego momentu znajduję tu - Flp 4,13.  
Dlaczego wybrałeś Sudan? 
O tym, że jadę do Sudanu Południowego dowiedziałem się już po złożeniu podania o wyjazd podczas rozmowy z prezesem wolon-
tariatu, Ks. Adamem Parszywką oraz z naszą Panią koordynator Katarzyną Mierzejewską. To oni zadecydowali gdzie pojadę, ale 
pamiętam, że na początku przygody z wolontariatem bawiłem się w wybieranie krajów do których chciałbym pojechać. Kierowa-
łem się wtedy kryteriami typu: by mówili tam po angielsku oraz by było tam morze by ,,na jakiś urlop wyskoczyć w międzycza-
sie’’. Zmieniało się to, gdy zaczynałem rozumieć istotę wyjazdu misyjnego. W ten sposób najpierw zmieniały się kryteria wyboru, 
a potem całkowicie zrezygnowałem z wybierania czegokolwiek. Powiedziałem w pewnym momencie, że bez słowa pojadę tam, 
gdzie mnie pośle Pomysłodawca.  
Czy się nie boisz? 
Myślę, że strach jest odwrotnie proporcjonalny do wiary w Boga. Tak było od początku i tak jest teraz także u mnie. Jak do tej 
pory, nie bałem się ani razu. Ktoś obliczył, że słowa pokrzepienia ,,nie lękajcie się’’, ,,nie trwóżcie się’’ pojawiają się w Biblii 365 
razy i jeśli temu wierzyć wystarczy mi na każdy dzień gdybym zaczął się bać. Też z natury nie jestem osobą strachliwą, a wręcz 
nie lubię tego uczucia i gdy się pojawia wychodzę mu na spotkanie najodważniej jak potrafię w danej chwili.  
Na czym będzie polegała Twoja pomoc? 
Nie mam jeszcze wytyczonych obowiązków. Około dwóch tygodni temu wysłaliśmy nasze CV z kolegą Bartkiem Wróblewskim, z 
którym razem jedziemy na tą samą placówkę. Na pewno będę pracował z dziećmi i młodzieżą, bo to placówka salezjańska. Na 
miejscu znajduje się szkoła techniczna Don Bosco Vocational Training Centre i domyślam się, że na podstawie mojego CV zo-
stanie mi przydzielony obowiązek uczenia jednego z 7 zawodów których tam nauczają. Spodziewam się, że może to być stolarstwo 
bądź informatyka. Wszystko będzie zależało od potrzeb szkoły i moich kwalifikacji. To do południa. Popołudniami natomiast 
moim obowiązkiem będzie organizowanie zajęć edukacyjnych i sportowych dla ,,Chłopców Ulicy’’. Jest to grupa około 100 
chłopców w wieku od 8 do 25 lat, którym z jakichś powodów przyszło żyć na ulicy. Moim obowiązkiem będzie też przyrządzanie 
dla nich posiłków, a także udzielanie im pierwszej pomocy przedmedycznej, gdy zajdzie taka potrzeba - gdy np. ulegną wypadko-
wi, bądź podczas bójki któryś z nich dozna obrażeń, bądź w przypadku chorób skórnych. Wspominam o tym ponieważ z opowia-
dań koleżanki, która pracowała z tymi chłopcami wiem, że takiej pomocy chłopcy potrzebują prawie codziennie. Będą też wspól-
ne modlitwy. Tradycją już tam jest, że przed każdym posiłkiem jest odmawiany Różaniec i co cieszy najbardziej, gdy się o tym 
słyszy to chłopcy sami czuwają nad tym by był on odmawiany.  
Jak ważna jest dla Ciebie wiara? 
Chyba się dużo nie pomylę gdy powiem, że wiara jest moim motorem napędowym. Wiara nadaje też mojemu wyjazdowi na misję 
sens – i nie tylko wyjazdowi, bo też mojemu życiu. Gdybym stracił wiarę, straciłbym też sens. Oczywiście czasem dotyka mnie 
spadek wiary, ale wtedy mam jeszcze nadzieję i miłość, a Pan Bóg tak to właśnie pięknie umyślił, że zawsze któraś z tych trzech w 
nas zostaje i pomaga reszcie przyjść z powrotem. 
Czy chciałbyś coś przekazać osobom, które zastanawiają się nad wyjazdem na misje?  
Polecam im zrobić pierwszy krok czyli napisać e-mail, albo zadzwonić do Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego ,,Młodzi Świa-
tu’’ i opowiedzieć o swoim pragnieniu. Z autopsji wiem, że oni pokierują, zaproszą, dadzą się poznać i z chęcią też poznają każ-
dego. Dodam także, że bycie wolontariuszem to piękna przygoda dla każdego. Odczucie subiektywne, ale jak kalką odbite w każ-
dym wolontariuszu. Polecam zrobić pierwszy krok. Z Panem Bogiem.  
Podstawowym sposobem pomocy misjonarzom jest modlitwa za nich, za miejsca w których się znajdują, jak i za ludzi któ-
rym pomagają. Drugą ważną kwestią jest pomoc finansowa dla potrzebujących. Kiedy misjonarz wyjeżdża nigdy nie jedzie 
z pustymi rękami, a zawsze zabiera ze sobą kilka rzeczy dla ludzi, którym będzie pomagał. Dla Kazimierza będą to takie 
przedmioty jak: latarki, gry edukacyjne dla dzieci, farby czy też koszulki do grania w piłkę nożną i koszykówkę. Jeżeli 
chciałbyś pomóc dofinansować ten cel, oto Konto: Bank PEKAO 17 1240 4533 1111 0000 5423 3120 i jako tytuł wpłaty pro-
szę wpisać „Darowizna na cele misyjne, Kazimierz Helon”. 



NIEDZIELA, 21 CZERWCA 2015; 12 ZWYKŁA; 
   9:30 – Za śp. + Helenę i + Jana Mendak - dar intencji od p. Janiny Epstein z rodziną 

   11:00 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże i zdrowie dla  
                    Ojców w naszej Parafii - dar intencji w Dniu Ojca od dzieci i młodzieży  
                    oraz mam Polskiej Szkoły w Leeds 
 11:00 – CHRZEST - Emily Hanna LAZAREK  

Harrogate 16.30 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże, potrzebne dary by  
                              wzrastać w wierze i łasce u Boga i ludzi dla Dzieci 1. Komunijnych 2015  
                              z Harrogate i Ich rodzin, oraz dla dzieci i Ich rodzin z okazji 1. Rocznicy Komunii 
                              Świętej Rocznika 2013/2014 z Harrogate    
          19:00 – Za śp. mamę + Julię Guścin z okazji imienin - dar intencji od syna Stanisława 
PONIEDZIAŁEK, 22 CZERWCA 2015; ŚWIĘTO ŚW. JANA FISHERA I TOMASZA MORE’A; 

 10:00 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże, łaski Ducha Świętego 
                    oraz dar wiary i zdrowie dla Arkadiusza w dniu 18. urodzin - dar intencji od mamy 
                    Joanny Łasek 

 19:00 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski  
                               i zdrowie dla cioci Danuty z Polski - dar intencji od rodziny  
WTOREK, 23 CZERWCA 2015; Dzień powszedni - DZIEŃ OJCA W POLSCE;  
 10:00 – Do NSPJ z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie dla męża  
                               Józefa i dalsze łaski Miłosierdzia Bożego dla żony Józefy Leszczyńskich 
 19:00 – Za śp. babcię + Wandę Krzywda w dniu imienin - dar intencji od wnuczki  
                               Katarzyny z mężem Maciejem 
ŚRODA, 24 CZERWCA 2015; UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA ŚW. JANA CHRZCICIELA; 
                  11:00 – Za śp. rodziców + Kazimierę i + Bolesława Sowińskich - dar intencji od synów 
CZWARTEK, 25 CZERWCA 2015; Dzień powszedni; 
  10:00 – Za śp. męża + Kazimierza, rodziców + Janinę i + Franciszka, dziadków  
                               + Mari i Antoniego, oraz z prośba o Błogosławieństwo Boże i zdrowie  
                               dla całej rodziny - dar intencji od pani Zofii Skalskiej 

  19:00 – Za śp. ojca chrzestnego + Jerzego Ruszkiewicz i Jego żonę + Danutę - dar in-
tencji 

                    od chrześnicy Małgorzaty 
PIĄTEK, 26 CZERWCA 2015; Dzień powszedni;  
 10:00 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski i 
powrót 
                               do zdrowia po operacji dla p. Barbary Malach - dar int. od koleżanek Danusi i Krysi  

  10:30 – NABOŻEŃSTWO DO NSPJ 
       19:00 – Za śp. ojca + Czesława Golec w 1. rocznicę śmierci - dar intencji żałobnej od 

córki 
                    Gosi i syna Wojtka z rodzinami 
       19:30 – 21:00 GODZINA ŚWIĘTA - Okazja do Sakramentu Pokuty 

 SOBOTA, 27 CZERWCA 2015; ŚWIĘTO NMP NIEUSTAJĄCEJ POMOCY, patronki Diecezji Leeds 
   8:30 – - - - - - - - - - - - - -   nie ma Mszy Świętej   - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
  11:00 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski, dary 
                    Ducha Świętego i zdrowie dla Małżonków pp. Agnieszki i Roberta Błońskich  
                    i Ich córek Dominiki i Mii z okazji Jubileuszu 20 Rocznicę Ślubu 

                    XIII  TYDZIEŃ  ZWYKŁY 
 18:30 – Za śp. rodziców + Władysławę i + Wacława Sielickich - dar int. pp. D. J. Kuce-

wicz 
NIEDZIELA, 28 CZERWCA 2015; UROCZYSTOŚĆ ŚW. APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA; 
   9:30 – Za śp. + Kazię Sowińską i + Kazię Rabuszko - dar intencji od koleżanek 
                    9:30 – BŁOGOSŁAWIEŃSTWO ROCZENGO DZIECKA - Bianka GAUS  

   11:00 – Za śp. ++ Dowódców Armii Polskiej na Zachodzie i Armii Krajowej - dar intencji 
                    od Koła Weteranów Polskich Sił Zbrojnych w Leeds 
 11:00 – CHRZEST - Aleksander Sebastian   

Normanton16.15 – Za śp. ojca + Roberta w 1. rocznicę śmierci i dziadka + Wacława w 1. rocz. śmierci 

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 



                              oraz zmarłych z rodzin ++ Duda i ++ Jędrys - dar intencji od córki Sylwii  
          19:00 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski  
                               z zdrowie dla rodziców Renaty i Krzysztofa Wronieckich, brata Pawła w dniu  
                               imienin oraz brata Marcina i Caroliny z okazji Ich rocznicy ślubu w Hiszpanii   
*   DZIEŃ OJCA W ANGLII I POLSCE - dzisiejszej niedzieli w Anglii, a we wtorek w Polsce 
obchodzimy Dzień Ojca. Swoimi modlitwami obejmijmy wszystkich naszych ojców, zarówno żyjących, 
jak i zmarłych.  

*  UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA JANA CHRZCICIELA - W środę przypada uroczystość 
Narodzenia św. Jana Chrzciciela, proroka znad Jordanu, którego zadaniem było przygotować Naród 
Wybrany na przyjście Zbawiciela. Św. Jan jest jednym z patronów Ruchu Trzeźwości w Polsce. 
 Wszystkim, którym patronuje św. Jan Chrzciciel, życzymy aby każdego dnia doświadczali jego 
opieki i podobnie jak on pomagali innym zbliżyć się do Chrystusa. 
*   GODZINA ŚWIĘTA - W KAŻDY PIĄTEK OD GODZ. 19:30 DO 21:00 - z inicjatywy Scholii 
Pierwszego Dnia Tygodnia zapraszamy na GODZINĘ ŚWIĘTO - każdego tygodnia w piątek możemy 
adorować Pana Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie po Mszy Św. wieczornej od 19:30 do 
21:00. W tym czasie także okazja do Sakramentu Pokuty. Apel Jasnogórski w łączności z Polską bę-
dzie o godz. 20:00 czasu angielskiego. Adorację kończymy Kompletą - Liturgii Godzin. 
*   KOLEKTA NA POTRZEBY STOLICY APOSTOLSKIEJ ŚWIĘTOPIETRZA - zostanie ze-
brana jak w całym kościele w przyszłą niedzielę jako 2. taca. Polecamy ją ofiarności wiernych. 
*  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. 
 

LEKTORZY:  - przypominamy, że od Adwentu obowiązuje cykl czytań „B”; a w tygodniu „rok I”. 
Niedziela   21.06.15   g. 9.30 – rodzina  pp. Biedka                     *   g. 11.00 –  A. Dębska & H. Roż-
kowiec 
Niedziela   28.06.15   g. 9.30 – T. Tosta i M. Epstein        *   g. 11.00 –  T. Hough & W. 
Świercz 
Niedziela     5.07.15  g. 9.30 – A. Sztyrbicka i B. Malach    *   g. 11.00 –  rodzina pp. Kula 

Niedziela   12.07.15  g. 9.30 – Rodzina pp. Epstein   *   g. 11.00 –  
M. Ions & Patriae Fidelis 
Niedziela   19.07.15      g. 9.30 – J. Epstein i J. Lesiak            *   g. 11.00 – J. 
Harężlak & H. Stanisławska 
 

*  SPOTKANIE - nr 2 - MINISTRANTÓW I KANDYDATÓW - od-
będzie się w najbliższą  sobotę 27 czerwca po zajęciach szkolnych o 
godz.13:05 w kościele. Zapraszamy Dzieci Komunijne które zgłosiły 
się do Służby Ołtarza oraz dzieci i młodzież, którzy pragną rozpocząć przy-
gotowania do tej posługi liturgicznej.   

ZAPISY DZIECI I KOMUNIJNYCH NA KATECHEZĘ 
- 2015/2016  

  Prosimy rodziców dzieci, którzy pragną przygotować Je do Pierwszej Komunii Świętej w naszej 
Parafii lub w polskich parafiach rodzinnych, aby zgłosili swoje pociech na katechezę 
do 15 sierpnia br. u Ks. Proboszcza.   
 Prosimy wypełnić formularz zgłoszeniowy ze strony Internetowej Parafii i osobi-
ście złożyć go w zakrystii na ręce duszpasterza.  
 Przypominamy, że tradycyjnie katecheza dla dzieci rozpocznie się we 
wrześniu W soboty - o godz. 12:00 dla Dzieci Szkolnych, zaś dzieci pozaszkolne bę-
dą ją miały każdej soboty o godz. 9:30. 

*  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. 

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



ZAPISY NA KATECHEZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ DO SAKRAMENTU 
BIERZMOWANIA 2016 - DLA MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH 

PRZYGOTOWANIA DLA KANDYDATÓW DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA - rozpoczniemy od 
WRZEŚNIA - Zgłoszenia można pobrać ze strony internetowej parafii. Prosimy je składać w zakrystii, 
przy kaplicy św. Stanisława na ręce duszpasterzy. Przyjęcie sakramentu bierzmowania planujemy dla 
kandydatów w 2016 roku z okazji obchodów 40-lecia Poświęcenia Naszego Kościoła.  
 Do Bierzmowania może przystąpić młodzież, która w tym roku ukończy 13 lat tzn. w przyszłym 
osiągnie wiek 14-nastoletni. Przypominamy także planującym śluby, że w Polsce warunkiem koniecz-
nym do zaślubin jest przyjęcie Bierzmowania.  
*   FESTYN ŚWIĘTOJAŃSKI - dzisiejszej niedzieli zapraszamy na Kiermasz i Festyn. Będzie loteria , bo-
uncy castle, grill i stoiska z różnościami. Do tego zapraszamy na pyszny, jak co roku tort i lampkę wina, którą 
wzniesiemy toast za zdrowie i pomyślność dla naszego Duszpasterza. 
*  DAY  CENTRE  - zaprasza Seniorów Parafii każdej środy na spotkanie towarzyskie i obiad. 
*  CZWARTKOWE PORANKI PRZY KAWIE W NASZYM OŚRODKU - w każdy czwartek od-
bywają się w naszym Ośrodku "poranki przy kawie" od godz. 10:00 do 12:00 - Zapraszamy! 
*  WYCIECZKA NAD MORZE DO BRIDLINGTON - Polskie Day Centre organizuje w ponie-

działek 6-go lipca całodzienną wycieczkę na morze do Bridlington. Dla członków Day 
Centre koszt wycieczki wyniesie symbolicznego £1.00 zapisu. Dla osób chętnych 
spoza Day Centre – £10.00 (dorośli) i £8.00 (emeryci, dzieci i młodzież ucząca się 
do lat 18). Wyjazd autokarem spod Ośrodka o godz.8:40, powrót około 
godz.20:00. Zapraszamy. Wpisu na listę wycieczkowiczów dokonać można w czasie 
Day Centre we środę u pani Lidki lub pani Anity lub w naszym sklepiku.  
*  KOMITET PARAFIALNY SPRZEDAJE SYMBOLICZNE DACHÓWKI NA 
K-Ł  
Szanowni Parafianie. Ruszyła zapowiadana sprzedaż symbolicznych dachówek na 
nasz nowy dach kościelny. Wpłat dokonywać można u Ks. Proboszcza lub dyżurują-
cego członka Komitetu Parafialnego, w Sklepiku lub w Szkole. Każda osoba, która 

dokona wpłaty dostanie świadectwo potwierdzające ten fakt. Tak jak pisaliśmy, będziemy oczywiście 
honorować wpłaty już dokonane i darczyńcom również damy świadectwa. Bardzo liczymy na państwa 
hojność.  
 Wzrost funduszów na pokrycie dachu będziemy mogli wszyscy obserwować na "termometrze" 
przy wejściu do naszej świątyni. Koszt zmiany dachu to 30.500GBP. FUNDACJA jednej DACHÓWKI - 
symbolicznej cegiełki - to 5.00GBP. Również wszelkie uroczystości, akcje i imprezy urządzane 
przez Komitet Parafialny będą miały na cel wspomożenie budowy dachu. Z góry składamy serdeczne 
Bóg zapłać. 

ZPARASZAMY TAKŻE DO FUNDACJI  

 KR�Y�A �A 	
Ś�ÓŁ  
W �O��IE ���O�U O����Y �A���W�J  

*  PIELGRZYMKA DO HOLYWELL PANTASAPH. W niedzielę 19-go lipca, Parafia w Leeds organizuje do-
roczną jednodniową pielgrzymkę do Holywell i Pantasaph. Osoby chętne do wzięcia udziału prosimy o zgłaszanie 

się i uiszczenia opłaty za przejazd w wysokości £10.00. Zgłoszenia i opłaty przyjmowane są przez panie w naszym 
Sklepiku Parafialnym. Bardzo serdecznie zachęcamy i zapraszamy do wzięcia udziału w pielgrzymce. Członkowie 
Koła Żywego Różańca mają wyjazd pielgrzymkowy refundowany ze z kasy koła. 
Holywell to walijskie miasteczko, znane głównie dzięki źródłu Św. Wilfridy. Jest ono zwane Lourdes Walii, al-
bowiem nieprzerwanie, od 660r. n.e. przybywają do niego pielgrzymi, by skorzystać z uzdrawiającej mocy wód 
źródła. Holywell zaliczane jest do Siedmiu Cudów Walii. Pantasaph to mała wioska na południe od Holywell, 
warta zobaczenia głównie ze względu na piękny zespół budynków zakonu franciszkańskiego. Na terenie przyna-
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