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Moim celem nadrzędnym jest bezpieczna Polska, Polacy żyjący w bezpiecznym kraju (...)

Nasz kraj musi być przyjazny dla obywateli, a oni sami muszą mieszkać tam, gdzie chcą, a 

nie tam, gdzie ich się zmusza”.  
W niespełna dobę po ogłoszeniu sondażowych wyników wyborów, wówczas jeszcze 

przyszły prezydent, przemierzył pół Polski, żeby złożyć kwiaty na grobie Lecha Ka-

czyńskiego. Potem w katedrze na Wawelu Andrzej Duda żarliwie modlił się klęcząc 

pod krzyżem. Nie przypadkowo wybrał akurat to miejsce, bo przecież  nigdy nie 

ukrywał swojego szacunku i wdzięczności dla Lecha Kaczyńskiego. Był jednym z 

urzędników w jego kancelarii i zawsze z sentymentem wspomina lata pracy dla Ka-

czyńskiego. Stąd te kwiaty i modlitwa wyraz szacunku i wdzięczności dla tragicznie 

zmarłego Prezydenta. „Tutaj spoczywa pan prezydent prof. Lech Kaczyński, dzięki któremu jestem tutaj dzisiaj i jestem 

tym, kim jestem. Lech Kaczyński jest dla mnie wzorem męża stanu w znaczeniu myślenia o sprawach państwowych (...). 

Chciał państwa sprawiedliwego, równego dla wszystkich, w którym ludzie będą czuli się dobrze. Mnie też ogromnie na tym 

zależy”– mówił Andrzej Duda przed Wawelem. 
Dzisiaj Andrzej Duda jest naszym prezydentem. Kim jest ten, któremu 24 maja zaufało tylu z nas? 
Andrzej Duda urodził się 16 maja 1972 r. w Krakowie. Pracował w Akademii Górniczo-Hutniczej.  Jest absolwentem Wy-

działu Prawa i Administracji na UJ. W lutym 1997 r. rozpoczął pracę naukowo-dydaktyczną w Katedrze Postępowania Ad-

ministracyjnego UJ, a od października 2001 r. został zatrudniony w Katedrze Prawa Administracyjnego UJ. W styczniu 

2005 r. uzyskał stopień doktora nauk prawnych. Był wykładowcą prawa administracyjnego na UJ, na urlopie bezpłatnym ze 

względu na sprawowanie mandatu poselskiego. Wiosną 2005 r. założył własną kancelarię prawną. 
Po wyborach parlamentarnych w 2005 r. rozpoczął współpracę z klubem parlamentarnym Prawa i Sprawiedliwości - został 

ekspertem od legislacji. Wraz z Arkadiuszem Mularczykiem jako ekspert PiS przygotowywał w 2005 r. tekst nowelizacji 

ustawy lustracyjnej. Od 1 sierpnia 2006 r. był wiceministrem sprawiedliwości w rządzie Jarosława Kaczyńskiego. W resor-

cie, którym kierował Zbigniew Ziobro, odpowiadał za legislację, współpracę międzynarodową oraz przebieg informatyzacji 

sądów i prokuratur. W 2007 r., reprezentując Polskę, podpisał europejską umowę o ochronie dzieci przed molestowaniem. 
Od listopada 2007 do 2011 r. był członkiem Trybunału Stanu powołanym przez Sejm. Od stycznia 2008 był podsekretarzem 

stanu w Kancelarii Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Dymisję z tego stanowiska złożył w lipcu 2010 r. po wyborze Broni-

sława Komorowskiego na urząd prezydenta. 
Duda zawsze podkreślał, że praca w Kancelarii Prezydenta była dla niego zaszczytem. Towarzyszy córce Lecha Kaczyń-

skiego Marcie, gdy odwiedza ona grób rodziców w Katedrze na Wawelu. 
W wieku 38 lat Duda kandydował na stanowisko prezydenta Krakowa. Startował pod hasłem "Kraków przyszłości", a w 

kampanii podkreślał, że Kraków potrzebuje zmian i nowej energii. Uzyskał 56 302 głosy i nie przeszedł do drugiej tury wy-

borów. 
W  2010 r. został  radnym Krakowa; zrezygnował z mandatu radnego po wyborach parlamentarnych z 2011 r., gdy startując 

z listy PiS, zdobył 79 981 głosów (najlepszy wynik w Małopolsce) i został posłem. Od listopada 2013 do stycznia 2014 był 

rzecznikiem prasowym PiS. Zdobył mandat w majowych wyborach do Parlamentu Europejskiego (startował z listy PiS). 
Komitet Dudy złożył w PKW blisko 1,6 mln podpisów z poparciem dla jego kandydatury na prezydenta; najwięcej ze 

wszystkich kandydatów.  
Andrzej Duda przez całą kampanię przekonywał, że chce być „kreatorem dialogu społecznego”; obiecywał otwartą prezy-

denturę. „Ubiegam się o urząd prezydenta dlatego, że wierzę w to i jestem głęboko przekonany, że Polsce znów jest po-
trzebna prezydentura aktywna”. Zapowiadał kontynuację działalności prezydenta L. Kaczyńskiego, ogłosił, że jed-

nym z pierwszych projektów, które zgłosi do Sejmu, będzie cofnięcie reformy emerytalnej.  
Jarosław Kaczyński zgłaszając rekomendację Andrzeja Dudy rzekł: „Polsce potrzebny jest nowy pierwszy obywatel Rze-
czypospolitej. Człowiek, który będzie miał odwagę i determinację Józefa Piłsudskiego, tę którą przejął Lech Kaczyń-
ski. Człowiek, który będzie potrafił wziąć na siebie ciężar odpowiedzialności za tę ogromną zmianę, której potrzebu-
jemy”. Potem były wybory, które Andrzej Duda wygrał. 
Prywatnie Andrzej Duda jest żonaty od 20 lat z Agatą Kornhauser, ma córkę Kingę. Jego hobby to książki i sport, szczegól-

nie, od czasów studenckich, narciarstwo. Przez lata należał do harcerstwa.  
Prezydentowi Andrzejowi Dudzie składamy życzenia jak najowocniejszej kadencji w służbie naszej  
Ojczyzny.                (oprac. M.I.) 



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 
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 – Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dal-
sze     Błogosławieństwo Boże, łaski i zdrowie dla Małgorzaty i Szymona    
    Leszczyńskich oraz ich Mam i za zmarłych śp. ojców ++ Antoniego i Stanisława 
 
PONIEDZIAŁEK, 10 SIERPNIA; Święto Św. Wawrzyńca, diakona i męczennika 
 

 10:00 – Dziękczynna za szczęśliwą operację i powrót dla zdrowia, a także w intencji  
    wszystkich którzy modlili się w mojej intencji 

 19:00 – Za śp. + Norberta Mik w dniu urodzin - w darze intencji od brata Mariusza 
  

WTOREK, 11 SIERPNIA 2015; Wspomnienie Św.  Klary, dziewicy  
 

 10:00 – W intencji Chrztu Nikoli Barbary Duda jej rodziców Sandry i Huberta,  
   Chrzestnych i Dziadków 
 CHRZEST NICOL BARBARA DUDA 
 19:00 – INTENCJA WOLNA 
  
ŚRODA, 12 SIERPNIA 2015; Św. Joanny Franciszki de Chantal, zakonnicy                   

 11:00 – Za śp. ++ rodziców Bronisławę i Franciszka Szymańskich  
  - w darze intencji od p. Lusi  
                   19:00 –  INTENCJA WOLNA  
 
CZWARTEK, 13 SIERPNIA 2015; Świętych męczenników Poncjana, papieża i Hipolita, prezbitera 
 

 10:00 – O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla córki Zofii z okazji urodzin  
  - w darze intencji od Mamy 
 19:00 – INTENCJA WOLNA 
 

PIĄTEK, 14 SIERPNIA 2015; Wspomnienie Świętego Maksymiliana Marii Kolbego, prezb. i męcz. 
  10:00 – Za śp. matkę chrzestną + Emilię Augustyniak - w darze intencji od p. Anny Hob-
son 

       19:00 – Za śp. mamę + Marię Rusowicz z okazji urodzin, ojca + Piotra Rusowicz, wuj-
ka  

  + Leona Bednarek, i kuzyna + Zbyszka Bednarek oraz + Marię Osolińską - w darze 
   intencji od syna Henryka        

 
SOBOTA, 15 SIERPNIA 2015; Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny 

   9:30 – INTENCJA WOLNA 
    11:00 – Za śp. męża + Bary Guest w dniu urodzin - w darze intencji od żony Teresy 

 14:00 – CHRZEST KAMILA TERLECKY 
                               XX TYDZIEŃ  ZWYKŁY 

 18:30 – Za śp. tatę + Zygmunta Nowak w 32 rocznicę śmierci - w darze intencji od córki 
   Marii z Rodziną 
 
NIEDZIELA, 16 SIERPNIA 2015; 20 ZWYKŁA  
 

   9:30 – Za śp. brata + Władysława i bratową + Irenę oraz siostrę + Zofię  
   i + Michała Wilińskich - w darze intencji od pp. Sztyrbickich 

    11:00 – Święto Żołnierza: Za poległych, zmarłych i żyjących członków SPK  
    - w darze intencji od Związku Kombatantów Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie  
  11:00 – CHRZEST ZUZANNA SZATKOWSKA 

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 



Harrogate 16.15 – O Błogosławieństwo Boże dla małżonków Sylwii i Dariusza Ćwiklińskich  
    w 15 rocznicę ślubu i dla dzieci Darii, Macieja, Łucji, Mateusza 

          19:00 – O Błogosławieństwo Boże dla matki chrzestnej Marianny Gałęzia prosząc  
    o zdrowie z okazji imienin - w darze intencji od chrześniaczki Haliny z Mężem 
 GODZINA ŚWIĘTA - W KAŻDY PIĄTEK OD GODZ. 19:30 DO 21:00 - zapraszamy na GODZI-
NĘ ŚWIĘTĄ - 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     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 
Niedziela   06.09.15   g. 9.30 – T. Tosta i M. Epstein        *   g. 11.00 –  T. Hough & W. Świercz 
*  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  (III)  w sakramentalny związek małżeński pragną wstą-

pić zamieszkali w Leeds Michał PIWOWARSKI, kawaler i Magdalena Zdzisława NOWAK, 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 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.  
* 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  

 Szanowni Parafianie. Ruszyła zapowiadana FUNDACJA symbolicznych dachówek nowy dach 
kościelny. Wpłat dokonywać można u Ks. Proboszcza lub dyżurującego członka Komitetu Parafialne-
go, w Sklepiku lub w Szkole. Każda osoba, która dokona wpłaty dostanie świadectwo potwierdzające 

*  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 



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. 
 

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

 

OBIAD WETERANÓW PSZ Z OKAZJI ŚWIĘTA ŻOŁNIERZA Koło Weteranów PSZ zaprasza 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 naszych przyjaciół. 
Koszt obiadu dla osób niezrzeszonych £12.00. Informacje u Prezesa Koła Stanisława Guścina. 
NIEODPŁATNE LEKCJE JĘZYKA ANGIELSKIEGO W NASZYM OŚRODKU OD WRZEŚNIA - Osoby zainteresowane 

bezpłatnymi kursami języka angielskiego, tak odbywającymi się w tygodniu, jak i weekendowymi, prosimy o 

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

mienie państwa o terminie wstępnego spotkania, na którym chętni kwalifikowani będą do grupy o odpowied-

nim 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 pół-

nocno-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, 

Ullswater) 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 na-

prawdę miłego spędzenia czasu. Zanoszenie próśb do Najwyższego o ładną pogodę wskazane. Zapisy jak zaw-

sze przyjmuje nasz sklepik, a przejazd kosztuje £15.00, czyli dokładnie tyle samo co 3 lata temu! Zapraszam 

 
Otrzymaliśmy List od Kazika Helona, który jedzie na misje i którego w tym Parafianie nasi wspierali: 
Ufff udało mi się usiąść by do Was napisać, bo już echem obijało się w głowie by to zrobić. Zacznę od tego, że wylot został przeniesio-
ny z pierwszego na 6 sierpnia, z powodu zamieszek. Nie wiem dużo dlaczego tak się stało, więc nie będę się wysilał by zmyślać by mia-
ło to ręce i nogi. Dostaliśmy email od księdza tam rezydującego w którym napisał, że w Wau czyli w miejscowości do której zdążamy 
powoli jest wszystko cytuję  „ok, so far”. Końcówka troszkę niepewna, ale ja widzę w niej dużo nadziei. Dzięki tym kilku dniom udało 
mi się odwiedzić rodzinę która się porozjeżdżała troszkę w różne strony Polski i Niemiec. Piękny czas choć to pożegnania czas. Ostat-
nio co chwilę czuję wsparcie Pana. To na pewno jego Miłość, ale może to także Wasze modlitwy, a może też moja wdzięczność dla 
Pana i dla Was przyciąga dobre wydarzenia i dobre wydarzeń zakończenia? Choć kłopotów też nie brakuje bo na przykład z rzeczy 
które wysłałem do Polski nie doszła wielka torba wypchana po brzegi moimi ubraniami. W sumie to wiedziałem już od kilku miesięcy o 
tym, że Pan chce żebym został się z niczym przed wyjazdem choć mi zależało ogromnie by 'mieć' , ale myślałem że chodzi o pieniądze, 
a nie o pieniądze i ubrania. Choć na początku były lekkie nerwy,  (najbardziej na firmę przewozową bo jako klient nic nie zrobię, mogę 
tylko wejść w proces długiej 'biurokracji', którego nie cierpię), to przeszły szybko.  Na szczęście mój tato i kolega - niezły w te klocki że 
tak powiem - się tym zajmą). Dzieje się tyle dobrego w sercu, że nie ma co czasu tracić na coś innego niż radość. 
Ps. Pamiętam o Was , najbardziej podczas Mszy Świętej. Proszę o choć krótkie westchnienie do Nieba bym nie zapomniał być wdzięcz-
nym za to co mnie spotyka i życzę Wam tego samego. Krótkie słówko na dziś: Pan Jezus nas Kocha i zaprasza nas poprzez swoją bez-
graniczną Miłość byśmy także Kochali. To kolejne echo w mojej głowie. Miejmy dobra tyle by się wylewało z nas. Chaos w wiadomo-
ści? Wszystko zaczyna się od chaosu! Bless 

Chcesz skutecznie pomnożyć swój kapitał? Żadnych ukrytych kosztów, żadnych podatków. Minimalna wymagana wpłata: 1% podatku 

dochodowego. Roczna realna stopa zwrotu 100% dobra. Już dziś zainwestuj w dobro wspierając Misje. Przekaż swój 1% podatku Sto-
warzyszeniu Salezjański Wolontariat Misyjny, KRS 0000076477. Sprawdź nas - www.swm.pl  

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 


