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„My musimy być mocne i jasne...” - Kobiety Powstania 

          Czynny udział polskich kobiet w walce o niepodległość jest mocno zakorzenio-

ny w naszej tradycji narodowej. Kobiety polskie uczestniczyły czynnie w powsta-

niach narodowych w XIX wieku i w walkach o niepodległość w okresie I wojny świa-

towej. Duch patriotyzmu był podtrzymywany i pielęgnowany w dwudziestoleciu 

międzywojennym poprzez wychowanie domowe i harcerstwo. Wieloletnie zabiegi 

kobiet polskich o uznanie ich prawa do udziału w obronie kraju zaowocowały fak-

tem, że w uchwalonej w 1938 r. przez Sejm RP ustawie o powszechnym obowiązku 

wojskowym przyznano kobietom prawo do pełnienia pomocniczej służby wojsko-

wej w zakresie służby przeciwlotniczej, wartowniczej, łączności oraz innej potrzeb-

nej dla celów obrony. Strukturom kobiecym funkcjonującym od początku lat dwudziestych nadano w 1939 r. nazwę 

Organizacji Przysposobienia Wojskowego Kobiet. 

          Po wybuchu wojny od października 1939 r. przy Dowództwie Głównym Służby Zwycięstwu Polski powołano po-

mocniczą Służbę Kobiet. Na początku 1940 r. komendant ZWZ płk Stefan Rowecki "Grot" stwierdził, że kobiety pełnią 

identyczną służbę jak mężczyźni i powołał Wojskową Służbę Kobiet. Dekretem z 27 października 1943 r. Prezydent RP 

na emigracji uznał, że żołnierze kobiety mają te same obowiązki i prawa co żołnierze mężczyźni, co między innymi po-

zwalało na nadawanie kobietom stopni wojskowych. 

          Kobiety stanowiły około 10% stanów osobowych Armii Krajowej. Były członkami praktycznie wszystkich struktur 

konspiracyjnych. Organizowały służbę łączności opierającą się na łączniczkach i kurierach, brały udział w kolportażu 

prasy i wydawnictw AK. Z kobiet został zorganizowany oddział Dywersji i Sabotażu "Dysk". Kobiety tworzyły także Ko-

biece Patrole Minerskie uczestniczące w akcji "Wieniec" (wysadzanie torów kolejowych wokół Warszawy). W terenie 

kobiety były zaangażowane w służbie sanitarnej obsługującej oddziały partyzanckie, wspierały służby kwatermistrzow-

skie. 

          W momencie wybuchu Powstania Warszawskiego 1944 kobiety żołnierze AK w ilości około 5.000 kontynuowały 

swoją służbę szczególnie jako sanitariuszki i łączniczki. W specjalnym plutonie łączności kanałowej stanowiły ponad 

60% stanu. Pracowały w służbach sabotażu, informacji i propagandy, kwatermistrzostwa. 1 sierpnia 1944 roku w War-

szawie było ogółem pół miliona kobiet, tych z AK i takich zwykłych, niezaangażowanych czynnie w walkę. 

Pamiętajmy, że Powstanie Warszawskie miało trwać kilka dni. Godzina "W" zastała kobiety w codziennych sytuacjach: 

na ulicach, w szkołach, w domach. Walczyły wszystkie, każda na swój sposób. Ratowały rannych, chroniły swoje dzieci, 

chwyciły za broń. Umawiały się na randki w cieniu spadających bomb, brały śluby w białych kitlach sanitariuszek . 

Powstanie Warszawskie było piekłem. Pełnym wielkich ludzkich tragedii rozgrywających się w warunkach ekstremal-

nych. W brudzie, smrodzie, na gruzach i zwałach ludzkich ciał. Podczas bitwy zgładzone zostało milionowe miasto. 

Wszystko odbywało się w sposób niezwykle drastyczny. Ale pytanie, czy warto walczyć, w ogóle nie przychodziło im 

do głowy. Bo odpowiedź była tylko jedna.  
 2 października 1944 r. Niemcy podpisując umowę kapitulacyjną przyznali prawa żołnierskie Powstańcom. Równocze-

śnie obowiązywał ich jednak rozkaz Himlera z 8.09.1944 r. wysłany do gen. Von dem Bacha nakazujący wysyłanie po-

wstańców do obozów koncentracyjnych. Na podstawie Umowy Kapitulacyjnej wyszło do niewoli niemieckiej około 

3.000 kobiet żołnierzy AK, uczestniczek Powstania Warszawskiego, co było ewenementem w skali światowej. Począw-

szy od 6 października 1944 r. kolejne grupy kobiet były kierowane do różnych obozów jenieckich. 

Polecam gorąco do przeczytania: Janina Mikoleit–Köszeghy, "Między życiem a śmiercią. Pamiętnik z powstania warszawskiego", 

poruszające wspomnienie powstańczej łączniczki – kurierki Komendy Głównej AK Janiny Köszeghy o pseudonimie "Bronka", która 

przed śmiercią przekazała je Grzegorzowi Łubczykowi, byłemu ambasadorowi RP w Budapeszcie. Anna Herbich, "Dziewczyny z 
powstania", ukazujące, jak naprawdę wyglądało życie w czasie heroicznej bitwy. Barbara Wachowicz, "Bohaterki powstańczej 
Warszawy. My musimy być mocne i jasne", osobiste refleksje i zwierzenia kobiet z powstania. książka zawiera niezwykle boga-

tą ikonografię Rafał Brodacki, "Powstanie warszawskie. Fakty mniej znane", naprawdę fascynujące, nieznane historie. (oprac. 



NIEDZIELA, 2 SIERPNIA 2015; 18 ZWYKŁA  
 

    9:30 – Za śp. wujka + Kazimierza Wiącka, babcię + Antoninę Chlewicką, ojca 
chrzestnego 
                                + Jana Gawęckiego, wujka + Mieczysława Stycznia - int. rodziny pp. Kowalczyk 
    11:00 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o potrzebne łaski oraz Błogosławieństwa Bo-
żego  
                      i zdrowie dla członków Koła Żywego Różańca w Leeds i Ich rodzin oraz za  
                      zmarłych członków KŻR - intencja własna KŻR 
Harrogate 16.30 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o potrzebne łaski i Błogosławieństwa Bożego 
oraz   
                                zdrowie dla małżonków Katarzyny i Macieja Bujakowskich  
    z okazji rocznicy ślubu  
          19:00 – Za śp. brata + Dominika Fiszbaka, dziadków + Kazimierza i + Jadwigę Urbań-
skich 
                               oraz zmarłych z rodzin ++ Kozarnik i ++ Fiszbak i kolegę śp. + Tomasza  
                               Domarackiego - dar intencji od rodziny pp. Kozarnik  
 
PONIEDZIAŁEK, 3 SIERPNIA; DZIEŃ POWSZEDNI 
 

 10:00 – Za śp. + Stanisławę Pióro - w darze intencji od pp. Hobson 
 19:00 – Do Bożej Opatrzności za Dzieci i Wnuków z prośbą o zdrowie,  
   Błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski - w darze intencji od pp. Biedka 
  

WTOREK, 4 SIERPNIA 2015; Wspomnienie Św. Jana Marii Vianneya, prezbitera  
 

 10:00 – Za śp. Męża + Stasia w 5 rocz. Śmierci prosząc o dar Nieba  
   - w darze intencji od żony Lusi Szymańskiej 
 19:00 – Intencja wolna 
  
ŚRODA, 5 SIERPNIA 2015; Rocznica poświęcenia rzymskiej Bazyliki Najświętszej Marii Panny                   

 11:00 – Za śp. + Janinę Jeżewską - w darze intencji od p. Alicji Piesiewicz 
                   19:00 –   Intencja wolna 
 
CZWARTEK, 6 SIERPNIA 2015; ŚWIĘTO PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO 
 

 10:00 – Za śp. mamę + Wincentynę Tkocz - w darze intencji od pp. Biedka 
 19:00 – Intencja wolna 
 

PIĄTEK, 7 SIERPNIA 2015; Świętych męczenników Sykstusa II papieża i Towarzyszy,  
    Św. Kajetana Prezbitera, Bł. Edmunda Bojanowskiego 
 

 10:00 – O Błogosławieństwo Boże, zdrowie i wszelkie łaski dla rodziny Niczyperowicz 
       19:00 – Intencja wolna        
 

SOBOTA, 8 SIERPNIA 2015; Wspomnienie Św. Dominika, prezbitera 
 

 10:00 – Intencja wolna  
                               XIX TYDZIEŃ  ZWYKŁY 

 18:30 – Za śp. + Pawła Piórkowskiego na udział w pogrzebie w Polsce  
  - w darze intencji od teściów Michaela i Helen Jarosz 
 19.15 – O Błogosławieństwo Boże, zdrowie i wszelkie łaski w przyszłym małżeństwie  
  dla Kasi i Glenna - w darze intencji od Rodziców i siostry Martyny 
 
NIEDZIELA, 9 SIERPNIA 2015; 19 ZWYKŁA  
 

   9:30 – Za śp. ++ Zofię i Marię Bartoszek oraz śp. ++ Jana i Aleksandrę Karpów  
   - w darze intencji od  pp. Leszczyńskich 

    11:00 – Za  śp. tatusia + Józefa Głowickiego w 6 rocznicę śmierci  
    - w darze intencji od córki Elżbiety 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 



Pontefract 16.15 – Za śp. ojca + Jana Gawęckiego w 15 rocznicę śmierci  
    - w darze intencji od syna Jana z rodziną, oraz o szczęśliwą podróż do Polski 
           19:00 – Intencja wolna 
 
 GODZINA ŚWIĘTA - W KAŻDY PIĄTEK OD GODZ. 19:30 DO 21:00 - zapraszamy na GODZI-
NĘ ŚWIĘTO - każdego piątku możemy adorować Pana Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramen-
cie po Mszy Św. wieczornej od 19:30 do 21:00. W tym czasie także okazja do Sakramentu Pokuty. 
Apel Jasnogórski w łączności z Polską będzie o godz. 20:00 czasu angielskiego. 
 
 
 
 

LEKTORZY:  - przypominamy, że od Adwentu obowiązuje cykl czytań „B”; a w tygodniu „rok I”. 

Niedziela     2.08.15   g. 9.30 – T. Tosta i M. Epstein        *   g. 11.00 –  T. Hough & W. Świercz 
Niedziela     9.08.15  g. 9.30 – A. Sztyrbicka i B. Malach    *   g. 11.00 –  rodzina pp. Kula 
Niedziela   16.08.15  g. 9.30 – Rodzina pp. Epstein   *   g. 11.00 –  M. Ions & Patriae Fidelis 
Niedziela   23.08.15      g. 9.30 – J. Epstein i J. Lesiak            *   g. 11.00 – J. Harężlak & H. Stanisławska 
Niedziela   30.08.15   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. 
  ZAPOWIEDZI  PRZEDŚLUBNE  (II)  w sakramentalny związek małżeński pragną wstą-
pić zamieszkali w Leeds Michał PIWOWARSKI, kawaler i Magdalena Zdzisława NOWAK, panna. 
*  ZAPOWIEDZI  PRZEDŚLUBNE  (III)  w sakramentalny związek małżeński pragną wstą-
pić zamieszkali w Leeds Rafał Tomasz MAJCHERCZYK, kawaler i Barbara KUKIEŁKA, panna. 
Polecając Ich modlitwie Parafian, prosimy ewentualne przeszkody zgłaszać w Kancelarii Parafialnej. 

∗ 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 para-
fiach rodzinnych, aby zgłosili swoje pociech na katechezę do 15 sierpnia br. u Ks. Proboszcza. 
Prosimy 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 młodzieży 
i dorosłych rozpoczniemy od WRZEŚNIA - Zgłoszenia można pobrać ze strony internetowej parafii. 
Prosimy je składać w zakrystii, przy kaplicy św. Stanisława na ręce duszpasterzy. Przyjęcie sakramen-
tu bierzmowania planujemy dla kandydatów w 2016 roku z okazji obchodów 40-lecia Poświęcenia Na-
szego Kościoła. Do Bierzmowania może przystąpić młodzież, która w tym roku ukończy 13 lat tzn. w 
przyszłym osiągnie wiek 14-nastoletni.  
*  DAY  CENTRE  - zaprasza Seniorów Parafii każdej środy na spotkanie towarzyskie i obiad. 
*  CZWARTKOWE PORANKI PRZY KAWIE W NASZYM OŚRODKU - od godz. 10:00. 
 

KOMITET PARAFIALNY SPRZEDAJE SYMBOLICZNE DACHÓWKI NA KOŚCIÓŁ  

*  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 

KOLEJNY KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI – SESJA JESIENNA 2015 – ROZPOCZNIE SIĘ 
W SOBOTĘ 26 WRZEŚNIA O GODZ. 17:00 W NASZYM KOŚCIELE - cz.1 

godz. 17:00 – 1. Konferencja – TAJEMNICA SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA, a po Mszy Św. 
godz. 18:00 – 2. konferencja – ODPOWIEDZIALNE RODZICIELSTWO cz.I 
        W NIEDZIELĘ 27 WRZEŚNIA 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 



 Szanowni Parafianie. Ruszyła zapowiadana FUNDACJA symbolicznych dachówek nowy dach 
kościelny. Wpłat dokonywać można u Ks. Proboszcza lub dyżurującego członka Komitetu Parafial-

nego, w Sklepiku lub w Szkole. Każda osoba, która dokona wpłaty dostanie świadec-
two potwierdzające ten fakt. Bardzo liczymy na państwa hojność. Wzrost funduszów 
na pokrycie dachu będziemy mogli wszyscy obserwować na "termometrze" przy wej-
ściu 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 za-
płać. 

ZPARASZAMY TAKŻE DO FUNDACJI KRZYŻA NA KOŚCIÓŁ  
W FORMIE GĄSIORU OZDOBY DACHOWEJ  

*  OBIAD WETERANÓW PSZ Z OKAZJI ŚWIĘTA ŻOŁNIERZA Koło Weteranów PSZ za-
prasza na obiad z okazji Święta Żołnierza, który odbędzie się w niedzielę 16-go sierpnia po Sumie. 
Zapraszamy członków Koła, dla nich koszt obiadu zostanie pokryty z kasy Koła, jak również na-
szych przyjaciół. Koszt obiadu dla osób niezrzeszonych £12.00. Informacje u Prezesa Koła Stani-
sława Guścina. 
*   NIEODPŁATNE LEKCJE JĘZYKA ANGIELSKIEGO W NASZYM OŚRODKU OD WRZEŚNIA - Osoby zaintereso-

wane 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 

zawiadomienie państwa o terminie wstępnego spotkania, na którym chętni kwalifikowani będą do grupy o 

odpowiednim dla nich poziomie znajomości języka. Zachęcamy! 
PARAFIALNA WYCIECZKA DO LAKE DISTRICT - Polska Parafia Leeds organizuje na prośbę Państwa kolejną 

jednodniową wycieczkę autokarowa na tutejsze pojezierze, czyli do Lake District. Jest to obszar w północno-

zachodniej Anglii w hrabstwie Kumbria, jedno z najpopularniejszych miejsc wypoczynkowych UK. W swojej 

centralnej części obejmuje Park Narodowy Lake District. Kraina, obfitująca w jeziora (Windermere, Ullswa-

ter) i góry (najwyższy szczyt Anglii Scafell Pike, 978 m n.p.m.), która stanowiła inspirację dla artystów. To z 

nią związani są poeci William Wordsworth, Samuel Taylor Coleridge oraz Robert Southey (zwani angielskimi 

poetami jezior), a także pejzażysta John Constable, który nazwał ją "najpiękniejszym w świecie krajobrazem". 

My wybierzemy się do Bowness i Ambleside. Będzie możliwość popływania stateczkiem po jeziorze, co przy 

każdej pogodzie zostawia niezapomniane wrażenia, odwiedzenia dwóch wyżej wymienionych miasteczek i 

naprawdę miłego spędzenia czasu. Zanoszenie próśb do Najwyższego o ładną pogodę wskazane. Zapisy jak 

zawsze przyjmuje nasz sklepik, a przejazd kosztuje £15.00, czyli dokładnie tyle samo co 3 lata temu! Zapra-

szamy 
26/07/15  + Kopertki - £135.55 p. +  Ofiary Gift Aid - £372.35 p.  +  na tacę - £359.45 p.  + Biuletyn - £ 25.71p.    

* Czeki na konto parafialne prosimy wypisywać - PCM Leeds 

*SERDECZNE BÓG ZAPŁAĆ OFIARODAWCOM NA DACHÓWKĘ KOŚCIOŁA - za osobiste ofiary:  
pp. Danuta i Jerzy Kucewicz £100, p. Jacek Zaleskiewicz £30, pp. Helena i Jan Baczkowscy £100, pp. Magdalena i Piotr Rychter £20,  

pp. Magda I Paweł Fiałkowscy £20, pp. Jacek I Patrycja Synowiec £100, pp. Łukasz i Iwona Włoch £20, p. Marek Goliński £10, pp. 

Magdalena i Maciej Uliasz £250, p.NN £100, p. Marek Milejski £10, pp. Robert i Magdalena £20, p. Barbara Duraj £20, pp. Katarzy-

na i Jan Kawałko £30, pp. Anna i Rafał Goździk £40, pp. Henryka i Andrzej Barszczowscy £10, pp. Elżbieta i Sławomir Mszanik, 20, p. 

Elzbieta Druś £20, p. Robert Krukowicz £10, pp. Antoni i Stefania Bajek £50, Józef i Józefa Leszczyńscy £10, p. Leonard Bieganowski 

£40, p. Mariusz Fiuk £10, pp. Mirosław i Agata Wzorek £50, pp. Anna i Marcin Brzezińscy £20, pp. Kamila i Łuksz Olbromscy £20, 

pp. Natalia i Arkadiusz Bogdanowicz £10, pp. Aneta i Tomasz Chruśliccy £30, pp. Małgorzata , Szymon i Regina Leszczyńscy £15, p. 

Zbigniew Chyła £100, pp. Joanna i Dawid Korczak £20, p. Włodzimierz Kopela £10, pp. Żaneta i Paweł Kostrzębscy £20, pp. Monika 

i Tomasz Górscy £20, pp. Magdalena i Mateusz Sobkowiak £15, p. Łukasz Błażusiak £5, p. Dawid Beling £40, p. Agnieszka Bednarz 

£10, p. Żaneta Majcher £5, p. Ewa Sidorska £20, pp. Krzysztof i Danuta Dąbrowscy z córkami £20, p. Robert Tornas £10, pp. Berna-

deTa i Piotr Wojtowicz £20, pp. Gabriela i Paul Wilson £100, p. Joanna AUowicz £10, pp. Ewelina i Mariusz Nykiel £10, pp. Edyta i 

Piotr Żóralski Groszkowski £20, p. Tadeusz Stanisławski £5, pp. Aleksandra Pogródko i Maciej Kozłowski £20, p. Paweł Kielesz £40, 

p. Janina jagielska £100, p. Waldemar Jegielski  £100, p. Andrzej Sowiński £25, p. Urszula Dziedzic £30, PP. NN £20, p. Katarzyna 

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 


