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4  lipca  w  historii  POLSKI 
 4 lipca 1569 zawarta została unia polsko-litewska, zwana Unia Lubelską i tym samym powstała 
Rzeczpospolita Obojga Narodów. Wspólne państwo Polaków i Litwinów trwało przez ponad dwa wieki 
– aż do czasu, kiedy zniknęło z mapy Europy po rozbiorach w 1795 roku. W tekście unii lubelskiej czyta-
my: Unia sprawiła iż już Królestwo Polskie i Wielgie Księstwo Litewskie jest jedno nieróżne i nierozdziel-

ne ciało, a także nierożna, ale jedna spolna Rzeczpospolita, która się z dwu państw i narodów w jeden 

lud zniosła i spoiła. I aby za wolą Bożą ta unia trwałą do końca świata. 

  Unia zawarta w Lublinie była pewnym ukoronowaniem rozwijającego się przez dziesięciolecia 
związku polsko-litewskiego. Przypomnijmy, że w wyniku unii w Krewie w 1385 r., zawartej pomiędzy 
Królestwem Polskim a Wielkim Księstwem Litewskim, Jagiełło został królem Polski, władcą państwa nie 
tylko zróżnicowanego narodowościowo, religijnie czy kulturowo, ale także różniącego się poziomem 
aktywności obywatelskiej. 

 Wielkie Księstwo Litewskie było państwem patrymonialnym, w którym wielki książę był panem życia i śmierci, nato-
miast w Królestwie Polskim wyodrębniony stan szlachecki mający szereg przywilejów w wielu przypadkach decydował o losach 
państwa. Momentem przełomowym dla bojarów litewskich była Unia Horodelska (1413), która po wspólnym zwycięstwem 
Polaków i Litwinów nad Krzyżakami pod Grunwaldem ukazała, jaką siłę daje powstała wspólnota. 
 Wielkość Jagiełły polegała na tym, że był świadom zagrożenia, jakie stwarzało prawosławie, stąd też zaczął on tworzyć 
jego przeciwwagę. Przyjęcie chrztu przez jeszcze pogańskich Litwinów, którzy stanowili tylko ok. 20 proc. społeczności państwa, 
nadanie szeregu przywilejów (Unia w Horodle 1413) tym, którzy przyjmą wiarę katolicką, stworzyły podstawę tworzenia się 
szlachty litewskiej. Symbolem tego wydarzenia było przyjęcie bojarów litewskich do 47 herbów polskich. Było to wydarzenie 
niemające swego odpowiednika w ówczesnym świecie. Stosunki polsko-litewskie i wiara rzymskokatolicka Litwie zapewniły 
możliwość rozwoju na wzór cywilizacji Europy Zachodniej. 
 Niestety, tego dalekowzrocznego działania Jagiełły nikt nie zauważył 
Do ostatecznego zawarcia unii realnej pomiędzy Polską a Litwą i powstania I Rzeczpospolitej przyczyniły się problem wygasania 
dynasCi Jagiellonów, działalność ruchu egzekucji praw, który, między innymi, na podstawie zapisów Unii w Krewie domagał się 
inkorporacji Litwy przez Polskę i problemy Litwy w utrzymaniu Inflant. Najazdy Iwana Groźnego uświadomiły konieczność 
wzmocnienia wschodniej granicy. 
 Jednym z inicjatorów negocjacji nad aktem Unii stał się tym samym król Zygmunt August. Unia Lubelska ustanowiła no-
we, wspólne państwo o równoległych, osobnych urzędach. Wspólną władzą był zaś jednolity sejm i osoba króla. Unia Lubelska 
ustanawiała tez wspólną politykę zagraniczną i obronną. Za panowania Stefana Batorego unia realna została uzupełniona o 
ostatni element - unię monetarną. 
 Początkowo nieplanowanym skutkiem Unii Lubelskiej była inkorporacja do Korony ziem ruskich Wielkiego Księstwa Li-
tewskiego. Fakt ten był sygnałem o niekoniecznie równoprawnym charakterze unii. Posunięcie to zapewniło szlachcie polskiej 
ziemie dla ekspansji gospodarczej, wyznaczało tez wschodni kierunek dla polityki I Rzeczpospolitej. Unia Lubelska, wskazując 
na wiodącą rolę szlachty polskiej i litewskiej, była jedną z podwalin późniejszej oligarchii magnackiej. 
 Zatem w Lublinie 4 lipca 1569r utworzono wielonarodowościową Rzeczpospolitą Obojga Narodów, której obywatelami 
byli zarówno Polacy, Litwini, Rusinie, Żydzi, Ormianie, Tatarzy i Niemcy. Wszyscy mieszkańcy kraju musieli się wzajemnie tole-
rować i współdziałać. 
  Do Korony ostatecznie włączono Prusy Królewskie i województwa: Podlaskie, Wołyńskie, Kijowskie i Bracławskie. 
 Wzrosło wówczas znaczenie polskiego języka, obyczajów i kultury na Litwie i Ukrainie. Wzmocniona została także  rola 
litewskich magnatów koronnych. 
 Polacy bezpośrednio zaangażowali się w konflikty z Moskwą i Turcją, przez co zaniedbali polskie interesy na zachodzie. 
Wzrosła potrzeba większego wojska, co wiąże się również z kosztami na jego utrzymanie. Wzrosła pozycja Polski na arenie mię-
dzynarodowej. 
 4  lipca tyle że roku 1610 pod Kłuszynem dowodzona przez hetmana Stanisława Żółkiewskiego, składająca się głównie z 
husarii polska armia pokonała kilkukrotnie liczniejsze wojska cara Wasyla Szujskiego. Jest to kolejny (obok Kircholmu i Wied-
nia) przykład wysokiego poziomu polskiej sztuki wojennej początku XVII w. i doskonałych możliwości bojowych słynnej ciężkiej 
jazdy. Wspaniałe zwycięstwo nie zostało niestety należycie wykorzystane. Wojna z Rosją trwała jeszcze osiem lat i choć przy-
niosła odzyskanie Smoleńska, Siewierszczyzny i Czernichowszczyzny, doprowadziła również skarb państwa do ruiny i uniemożli-
wiła aktywny udział RON-u w innych ówczesnych wydarzeniach międzynarodowych. ( opr. M.I.) 



NIEDZIELA, 5 LIPCA 2015; 14 ZWYKŁA; 
   9:30 – Za śp. + Zofię i + Stanisława Hodor, + Rozalię, + Ludwika i + Stefana Korze-
pów, 
                               oraz + Brygidę Donelly i + Wandę Biedka 

   11:00 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże i zdrowie dla Członków 
                    Żywego Różańca w Leeds i Ich rodzin oraz za ++ zmarłych członków Koła  

Harrogate 16.30 – Za śp. syna + Mateusza Pawła Sądowskiego z okazji urodzin - dar int. od rodziców   
          19:00 – Za śp. tatę + Antoniego Klakus z okazji urodzin i mamę + Jadwigę - dar intencji  
                               od córki Gabrieli z mężem Paulem i syna Jerzego z rodziną  
PONIEDZIAŁEK, 6 LIPCA 2015; Wspomnienie bł. Marii Teresy Ledóchowskiej; 

   8:00 – W pewnej intencji 
WTOREK, 7 LIPCA 2015; Dzień powszedni;  
 10:00 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o dar zdrowia dla taty Krzysztofa i powrót do  
                               zdrowia po operacji dla córki Agnieszki - dar intencji od pp. Krystyny i Ryszarda Pol  
ŚRODA, 8 LIPCA 2015; Wspomnienie św. Jana z Dukli; 
                  11:00 – Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za dary Ducha Świętego i Boże  
                               Błogosławieństwo w zakończonych egzaminach wnuka Marka - dar int. od babci  
CZWARTEK, 9 LIPCA 2015; Dzień powszedni; 
 10:00 – Do Bożej Opatrzności i owoce Nowenny Pompejańskiej dla męża Krzysztofa  
                               odprawianej z intencji żony Miry  
PIĄTEK, 10 LIPCA 2015; Dzień powszedni;  

 10:00 – Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski i zdrowie z proś-
bą  

                    o dalsze Błogosławieństwo Boże i dar zdrowia dla wnuczki Gabrysi - dar intencji  
                    od dziadków pp. Marii i Józefa Filarowskich 
       19:00 – Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za dar dzieci Milenki i Bartka z proś-

bą  
                    o Błogosławieństwo Boże, by w nim wzrastały w łasce u Boga i ludzi, oraz z prośbą 
                    o szczęśliwe rozwiązanie dla żony Renaty i zdrowie dla dziecka i mamy - dar  
                    intencji od męża i taty Dominika  
       19:30 – 21:00 GODZINA ŚWIĘTA - Okazja do Sakramentu Pokuty 

SOBOTA, 11 LIPCA 2015; ŚWIĘTO ŚW. BENEDYKTA, OPATA - PATRONA EUROPY; 
   9:30 – Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski w mijającym  
                    Roku Szkolnym 2014/15 z prośbą o Błogosławieństwo Boże i bezpieczny czas  
                    odpoczynku wakacyjnego dla Dzieci, Młodzieży, Nauczycieli i Rodziców  
                    Polskiej Szkoły Sobotniej w Leeds 
                           XV  TYDZIEŃ  ZWYKŁY 
 17:00 – MSZA ŚW ŻAŁOBNA - Za śp. + Mariusza, tragicznie zmarłego w Polsce  
                    w wieku 18 lat syna koleżanki Asi - dar intencji od przyjaciół z Leeds   
 18:30 – Za śp. rodziców + Alinę i + Tadeusza Bojar - dar ofiarny w rocznice ich śmierci  
                    od córek z rodzinami  

NIEDZIELA, 12 LIPCA 2015; 15 ZWYKŁA; 
   9:30 – Za śp. męża + Wojciecha Epstein z okazji urodzin - dar int. żony Janiny z dzieć-
mi 

   11:00 – Za śp. Polaków ofiary Ludobójstwa z Kresów Wschodnich RP, ofiary rzezi  
                    Ukraińskiej oun-upa w latach 1939-1947 - Duchowieństwa, Ojców i Matek,  
                    Starców, Młodzieży i Dzieci bestialsko zamordowanych tylko za to,  
                    że byli Polakami - dar intencji pamięci od Patriae Fidelis  

Pontefract 16.15 – Za śp. + Jana Dębowskiego z okazji urodzin, oraz zmarłych rodziców + Helenę  

                               i + Zenona Wiśniewskich, syna + Marka Lazar i córkę + Patrycję Mrowińska,  
                               oraz zmarłych z rodzin ++ Kałuża, ++ Lazar, ++ Wiśniewskich i ++ Lemańczyk  
          19:00 – Za śp. tatę + Stanisława Kocjan i babcię + Marię Dobrowolską - dar intencji  

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 



                               w rocznicę Ich śmierci od syna i wnuka Krystiana z rodziną 
*   ZMIANA TAJEMNIC ŻYWEGO RÓŻAŃCA - przypada dzisiejszej niedzieli. 
*   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. 
*  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     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 
Niedziela   26.07.15   g. 9.30 – rodzina  pp. Biedka                     *   g. 11.00 –  A. Dębska & H. Rożkowiec 
Niedziela     2.08.15   g. 9.30 – T. Tosta i M. Epstein        *   g. 11.00 –  T. Hough & W. Świercz 
*  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 pa-
rafiach rodzinnych, aby zgłosili swoje pociech na katechezę do 15 sierpnia br. u Ks. Proboszcza. Prosi-
my wypełnić formularz zgłoszeniowy ze strony Internetowej Parafii i osobiście złożyć go w zakrystii na 
ręce duszpasterza. Katecheza dla dzieci rozpocznie się we wrześniu. 
*  ZAPISY NA KATECHEZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ DO BIERZMOWANIA 2016 - dla mło-
dzieży i dorosłych rozpoczniemy od WRZEŚNIA - Zgłoszenia można pobrać ze strony internetowej pa-
rafii. Prosimy je składać w zakrystii, przy kaplicy św. Stanisława na ręce duszpasterzy. Przyjęcie sa-

kramentu bierzmowania planujemy dla kandydatów w 2016 roku z okazji obchodów 40-lecia Poświę-
cenia Naszego Kościoła. Do Bierzmowania może przystąpić młodzież, która w tym roku ukończy 13 lat 
tzn. w przyszłym osiągnie wiek 14-nastoletni.  
*  ZAPOWIEDZI  PRZEDŚLUBNE  (II)  w sakramentalny związek małżeński pragną wstą-
pić zamieszkali w Leeds Michał Piotr WIŚNIEWSKI, kawaler i Wioleta Małgorzata KRUK, panna. 
Polecając Ich modlitwie Parafian, prosimy ewentualne przeszkody zgłaszać w Kancelarii Parafialnej. 
*  DAY  CENTRE  - zaprasza Seniorów Parafii każdej środy na spotkanie towarzyskie i obiad. 
*  CZWARTKOWE PORANKI PRZY KAWIE W NASZYM OŚRODKU - od godz. 10:00. 
*  ZDJĘCIA Z I KOMUNII ŚWIETEJ - Zdjęcia z komunii są do odebrania a niedziele od godz. 
12.00 do 13.30, lub proszę o kontakt:info@fotografleeds.com lub 07849426540 (po g.18.00) 
*  WYCIECZKA NAD MORZE DO BRIDLINGTON - Wyjazd autokarem spod Ośrodka o 
godz.8:40, powrót około godz.20:00. Prosimy uczestników o punktualność. 
*  PIELGRZYMKA DO HOLYWELL PANTASAPH. W niedzielę 19-go lipca, Parafia w Leeds organizuje 
doroczną jednodniową pielgrzymkę do Holywell i Pantasaph. Osoby chętne do wzięcia udziału prosimy o zgła-
szanie 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-
leżnym do zakonu, na wzgórzach znajdują się rozstawione w lesie, stacje drogi krzyżowej.  

*  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. 

K O M U N I K A T Y 



*  KOMITET PARAFIALNY SPRZEDAJE SYMBOLICZNE DACHÓWKI NA KO-
ŚCIÓŁ - Szanowni Parafianie. Ruszyła zapowiadana FUNDACJA symbolicznych dachówek 
nowy dach kościelny. Wpłat dokonywać można u Ks. Proboszcza lub dyżurującego członka 
Komitetu Parafialnego, w Sklepiku lub w Szkole. Każda osoba, która dokona wpłaty dostanie 
świadectwo potwierdzające ten fakt. 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 £5.00.  

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 KRZYŻA NA KOŚCIÓŁ  
W FORMIE GĄSIORU OZDOBY DACHOWEJ  

*  OBIAD WETERANÓW PSZ Z OKAZJI ŚWIĘTA ŻOŁNIERZA Koło Weteranów PSZ zapra-
sza na obiad z okazji Święta Żołnierza, który odbędzie się w niedzielę 16-go sierpnia po Sumie. Zapra-
szamy członków Koła, dla nich koszt obiadu zostanie pokryty z kasy Koła, jak również naszych przyja-
ciół. Koszt obiadu dla osób niezrzeszonych £12.00. Informacje u Prezesa Koła Stanisława Guścina. 
*  NIEODPŁATNE LEKCJE JĘZYKA ANGIELSKIEGO W NASZYM OŚRODKU OD WRZEŚNIA - Osoby zainte-

resowane bezpłatnymi kursami języka angielskiego, tak odbywającymi się w tygodniu, jak i weekendowymi, pro-

simy o podawanie swych nazwisk z nr kontaktowymi paniom w sklepiku lub w bibliotece. Ułatwi to sprawne za-

wiadomienie państwa o terminie wstępnego spotkania, na którym chętni kwalifikowani będą do grupy o odpo-

wiednim dla nich poziomie znajomości języka. Zachęcamy! 

*  OFERTA POMOCY SKIEROWANA DO SENORÓW NASZEJ PARAFII - Patriae Filelis Członkowie działa-

jącej przy naszym Ośrodku organizacji Patriae Fidelis pragną zaofiarować swą pomoc starszym parafianom. Mo-

że to być pomoc przy pracach ogrodowych, porządkowych, renowatorskich. Osoby zainteresowane proszone są 

o kontakt z Prezesem organizacji Marcinem Stanisławskim lub z którymkolwiek z członków. 

*  POLSKIE EGZAMINY A LEVEL URATOWANE - Z olbrzymią radością zawiadamiamy, że walka o urato-

wanie polskiego egzaminu A Level zakończyła się sukcesem. Polska młodzież będzie miała możliwość zdawanie 

tego egzaminu w przeszłości, o czym powiadomiła nas w ostatnich dniach Polska Macierz z Szkolna. Wszystkim 

Państwu, którzy złożyli swe podpisy pod petycją internetową, jak i tradycyjnie na papierze - dziękujemy. 

*  ZAPROSZENIE NA OGNISKO HARCERSKIE NA GODZ. 15:30 - Hufiec Kaszuby zapra-
sza Parafian i sympatyków na wspólna zabawę przy KRĘGU OGNISKA - dzisiaj o godz. 15:30.  
28/06/15  + Kopertki - £ 135-22p. +  Ofiary GiX Aid - £ 280-20p.  +  na tacę - £ 360-41p.  + Biuletyn - £ 19-55p. 

*  „NA DACHÓWKĘ” PRZEZ GIFT AID - ofiarodawcy złożyli dar –  £ 450-00p.;  Ofiarodawcy imienni –
  £ 1095-00p. Liczymy na dalszych fundatorów. Kolejna lista fundatorów będzie drukowana za tydzień. Dary 
ofiarne są regularnie wpłacane na konto parafii  - Czeki na konto parafialne prosimy wypisywać - PCM Leeds. 
  

*  WOLUNTARIUSZ MISYJNY KAZIMIERZ HELON Z całego serca pragnę podziękować wszystkim, dzięki któ-

rym udało się zebrać sumę 2191 Funtów. Przeżyłem dzięki Państwu piękne chwile, słysząc wiele ciepłych słów, a także doświadczając 

pomocy przy kawiarenkach do których w natłoku zajęć nie miałem nigdy czasu się przygotować, a które odbyły się aż trzy razy.  W 

szczególności pragnę podziękować księdzu Janowi Zarębie za to, że prowadził mnie jako Duszpasterz i choć zabiegany, to doprowadził 

mnie prawie do drzwi samolotu, którym polecę do Sudanu. Jest jeszcze kilka osób, które rezygnowały z wielu przyjemności, by wes-

przeć mój wyjazd i czasem byłem aż zachwycony ich poświęceniem, którego tak brakuje dookoła.  Przepraszam wszystkich a tych kilka 

osób szczególnie, ale nie wymienię nikogo z imienia i nazwiska by pomoc ta ,,pozostała w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, 

odda Tobie’’ Mt 6: 4. Jestem Wam wszystkim przeogromnie wdzięczny i zauważam, że to dopiero zaczyna do mnie docierać ile Wam 

zawdzięczam, a tak naprawdę to pełen tego obraz będę miał wracając z Sudanu, albo i jeszcze później, gdy będę widział jak to wpłynę-

ło na życie moje i innych. Modlę się i raz w tygodniu ofiarowuję Komunię św. za wszystkich darczyńców na rzecz mojej misji. Pomaga-

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 

 

* KS. PROB. JAN DZIĘKUJE ZA ŻYCZENIA URODZINOWE I IMIENINOWE - z całego serca pragnę 
podziękować Komitetowi Parafialnemu i wszystkim którzy zorganizowali także z tej okazji doroczny Festyn Pa-
rafialny. Bóg Zapłać za życzenia i wyrazy sympatii Komitetowi Parafialnemu, Zjednoczeniu Polskiemu w Le-
eds, Członkom byłego Koła nr 413 SPK w Leeds dzisiaj Weteranom PSZ, Członkom byłego Koła Spadochro-
niarzy w Leeds, Polskiej Sekcji No 1 Rogal British Legion nr 1 (PL), Związkowi Junackich Szkół Mechanicz-
nych, Polskiej Szkole Sobotniej, KPH, Zuchom i Harcerzom z Leeds, Zespołowi Fredreum, Scholii I Dnia Tygo-
dnia, Polskiemu Day Centre, Kołu Różańcowemu, Sekcji Charytatywnej, Wspólnocie „Talitha” i Sklepowi Para-
fialnemu oraz wszystkim Parafianom za kartki z życzeniami i podarunki z wyrazami sympatii. 


