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23 sierpnia – rocznica podpisania Paktu Ribbentrop - Mołotow 
Początek 1939 roku przyniósł wyjaśnienie intencji niemieckich wobec Polski. W styczniu 
podczas wzajemnych wizyt ministrów spraw zagranicznych Józefa Becka i Joachima Rib-
bentropa strona niemiecka żądała przyłączenia Gdańska do Rzeszy i przeprowadzenia 
przez Pomorze eksterytorialnej linii komunikacyjnej oraz proponowała przystąpienie Pol-
ski do paktu antykominternowskiego. Zajęcie przez Hitlera Pragi 15 marca 1939 r. obudzi-
ło Anglię i Francję, co doprowadziło do udzielenia przez te państwa gwarancji Polsce w 
marcu i kwietniu 1939 r. 3 maja 1939 r. nowym komisarzem spraw zagranicznych ZSRR 
został Wiaczesław Mołotow. Rozpoczęła się rywalizacja Anglii i Francji oraz Niemiec o 

względy ZSRR, w wyniku czego klucz do rozwiązania sytuacji znalazł się w ręku Stalina. Sam Stalin argumentował: Jeże-

li zawrzemy układ o wzajemnej pomocy z Francją i Wielką Brytanią, Niemcy zrezygnują z Polski i zaczną szukać modus 

vivendi z państwami zachodnimi. Wojnie się zapobiegnie, ale w przyszłości wydarzenia mogą przyjąć obrót niebez-

pieczny dla ZSSR. Jeżeli przyjmiemy propozycję Niemiec i zawrzemy z nimi pakt o nieagresji, Niemcy, oczywiście, na-

padną na Polskę, a wtedy przystąpienie do tej wojny Francji i Anglii będzie nieuniknione. Europę Zachodnią ogarną 

poważne niepokoje i zamieszki. W tych warunkach będziemy mieli duże szanse pozostania na uboczu konfliktu i przy-

stąpienia do wojny w dogodnym dla nas momencie (...).Towarzysze! W interesie ZSSR - Ojczyzny Mas Pracujących, 

jest, by wojna wybuchła pomiędzy Rzeszą i kapitalistycznym blokiem angielsko-francuskim. Należy zrobić wszystko, 

żeby ta wojna ciągnęła się jak najdłużej, po to, by obie strony nawzajem się wyniszczyły. Właśnie dlatego powinniśmy 

się zgodzić na zawarcie zaproponowanego przez Niemcy paktu, i pracować nad tym, by ta wojna, gdy już zostanie wy-

powiedziana, trwała jak tylko można najdłużej.  
Późnym wieczorem 23 sierpnia 1939 r. na Kremlu podpisano niemiecko-radziecki pakt o nieagresji znany jako pakt 
Ribbentrop-Mołotow. O planowanym przez Hitlera ataku na Polskę i jego akceptacji przez ZSRR była mowa w głów-
nym tekście traktatu. W tajnym protokole, którego istnienie udowodniono dopiero po wojnie, dokonano podziału 
stref wpływów Niemiec i ZSRR po zajęciu Polski wzdłuż linii Narew-Wisła-San, wydłużonej potem o Pisę. Litwa znalazła 
się w niemieckiej strefie wpływów, a Łotwa, Estonia, Finlandia i rumuńska Besarabia — w radzieckiej. Kwes>a zasad-
ności utrzymania niepodległego państwa polskiego miała zostać rozstrzygnięta później w drodze przyjacielskiego po-
rozumienia. W tej sytuacji los Rzeczypospolitej był przesądzony. 
Polskę łączyły umowy sojusznicze z Wielką Brytanią oraz Francją. W dniu 27 sierpnia kopia tajnego protokołu do paktu 
była już znana ministrowi spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii. Brytyjczycy otrzymali go od Amerykanów. Dzień póź-
niej o protokole byli poinformowani już Francuzi, ale nie najbardziej nim zainteresowany sojusznik - Polska! Co więcej 
Brytyjczycy oraz Francuzi w przededniu wojny przekonywali Polaków, aby ci opóźnili mobilizację i przyjęli warunki 
Niemców, wprowadzając dezorganizację i chaos w przygotowaniach do odparcia ataku... 
 

TEKST TAJNEGO PROTOKOŁU DODAKTKOWEGO:  
Z okazji podpisania paktu o nieagresji między Rzeszą Niemiecką a ZSRR podpisani pełnomocnicy obu stron przedys-
kutowali w ściśle poufnych rozmowach sprawę rozgraniczenia ich wzajemnych stref interesów w Europie Wschodniej. 
Rozmowy te doprowadziły do następujących ustaleń:  
1. W wypadku przemian terytorialnych i politycznych na obszarach należących do państw bałtyckich (Finlandia, Esto-
nia, Łotwa i Litwa) północną granicę Litwy będzie stanowiła granica stref wpływów Niemiec i ZSRR. Obie strony uznają 
interesy Litwy na obszarze Wilna.  
2. W razie zmian terytorialnych i politycznych na obszarach należących do państwa polskiego, strefy interesów Nie-
miec i ZSRR będą rozgraniczone mniej więcej wzdłuż linii rzek Narwi, Wisły i Sanu. Zagadnienie, czy interesy obu 
stron czynią pożądanym utrzymanie odrębnego państwa polskiego i jakie mają być granice tego państwa, może być 
ostatecznie rozstrzygnięte dopiero w toku dalszych wydarzeń politycznych. W każdym razie oba rządy rozwiążą tę 
sprawę w drodze przyjaznego porozumienia.  
3. Jeżeli idzie o Europę Południowo-Wschodnią, to strona radziecka podkreśla swoje zainteresowanie Besarabią. Ze 
strony niemieckiej stwierdza się zupełnie désintéressement odnośnie *do+ tego porozumienia.  
4. Protokół niniejszy traktowany będzie przez obie strony jako ściśle tajny.             (opr. M.I) 



NIEDZIELA, 23 SIERPNIA 2015; 21 ZWYKŁA;  
 

    9:30 – Za śp. męża + Tadeusza Stocki w 20 rocz. śmierci  
    - intencja od żony Heleny z Dziećmi 
    11:00 – Za śp. siostrę + Agnieszkę i jej męża + Karola Dworaków  
    - intencja od siostry Krystyny Majsterek z synem Mieczysławem 
  12:00 – CHRZEST LIDIA Kurdybelska 
Normanton 16.15 – O Boże Błogosławieństwo, zdrowie i wszelkie łaski dla Zuzanny Skibińskiej  
    - w 1 rocznicę urodzin 
  19:00 – O Boże Błogosławieństwo, potrzebne łaski i zdrowie dla małżonków Renaty i 
         Marcina Moruś w dniu 12 rocznicy ślubu oraz dla ich dzieci Zuzanny, Filipa i Błażeja 
  
PONIEDZIAŁEK, 24 SIERPNIA; Święto Św. Bartłomieja, Apostoła; 
 

 10:00 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże oraz zdrowie i wszelkie 
    łaski dla rodziny Bajek oraz ich Dzieci i Wnuków 

 19:00 – W intencji Pojednania Polsko-Ukraińskiego, by Miłosierdzie Boże zawsze kroczy-
ło     przed prawdą 

  
WTOREK, 25 SIERPNIA 2015; Św. Ludwika, króla; Św. Józefa Kolasantego, prezbitera  
 

 10:00 – INTENCJA WOLNA 
 19:00 – INTENCJA WOLNA 
  
ŚRODA, 26 SIERPNIA 2015; Uroczystość Najświętszej Marii Panny Częstochowskiej                   

 11:00 – Za śp. ++ Władysława i Józefę Drążek  
   - w darze intencji od siostry Heleny Bednarz z Rodziną 
                  19:00 –   Za śp. rodziców ++ Marię i Karola Połeć  
  - w darze intencji od Córki, Wnuczek i Prawnuków 
 
CZWARTEK, 27 SIERPNIA 2015; Wspomnienie Św. Moniki 
 

 10:00 – O zdrowie i Błogosławieństwo Boże dla wnuka Sebastiana z okazji urodzin  
   - w darze intencji od Babci 
 19:00 – W intencji Marianny Kiljańskiej w dniu imienin, prosząc o Błogosławieństwo 

Boże,     zdrowie i potrzebne łaski na dalszą drogę życia - w darze intencji od córki 
Anny 

 
PIĄTEK, 28 SIERPNIA 2015; Wspomnienie Św. Augustyna, biskupa i doktora Kościoła 
  10:00 – INTENCJA WOLNA 

       19:00 – Prosząc o uwolnienie od złego i Dary Ducha Świętego dla rodziny Maciejak 
        

SOBOTA, 29 SIERPNIA 2015; Wspomnienie  Męczeństwa św. Jana Chrzciciela 

 10:00 – INTENCJA WOLNA  
                               XXII TYDZIEŃ  ZWYKŁY 

 18:30 – Do Miłosierdzia Bożego i NMP Nieustającej Pomocy z prośbą o odpuszczenie 
   grzechów i przyjęcie do Domu Ojca śp. dziadka + Stanisława Zuziak 
 19:15 – Za śp. + Mariannę Główczyńską - w darze intencji od wnuczki Anety z Rodziną 
 
NIEDZIELA, 30 SIERPNIA 2015; 22 ZWYKŁA;  
 

   9:30 – O Błogosławieństwo Boże dla córki Małgosi i zięcia Stephena z okazji  
   rocznicy ślubu - w darze intencji od mamy p. Janiny Epstein 

    11:00 – Dziękczynna do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski w 13  
    rocznicę małżeństwa Ewy i Andrzeja z prośbą o dalsze Błogosławieństwo Boże 
         19:00 – Za śp. teściów  ++ Władysława i Helenę, męża + Michała, rodziców ++ Tadeu-
sza,     Mieczysławę, + Władysława Szuba 
 

 W środę, 19 sierpnia zmarł nasz parafianin śp. + Witold Atraszkiewicz, lat 88,  
 zam. w Leeds, One Steinbeck Garden, członek SPK.  

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 



 Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie... 
 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   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 
Niedziela   13.09.15  g. 9.30 – A. Sztyrbicka i B. Malach    *   g. 11.00 –  rodzina pp. Kula 

Niedziela   20.09.15  g. 9.30 – Rodzina pp. Epstein   *   g. 11.00 –  M. Ions & Patriae Fidelis 
*  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. 
*  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 
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. 

*  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 



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

Harcerze zapraszają na Po-zlotowy Zjazd w stanicy w Fenton. Jak zwykle w pierwszą niedziele  

września czyli 6.09.2015r. Program zjazdu: 11:30 Raport jednostek; 12:00 Msza Św.; 13:00 przerwa na obiad, 
zwiedzanie stoisk i zajęcia harcerskie; 14:30 Ognisko; 16:00 podwieczorek; 18:00 zakończenia i wyjazd.  

Serdecznie zapraszamy wszystkie Skrzaty, zuchy, wszystkich harcerzy, harcerki oraz naszych sympatyków.  
Do zobaczenia w Fenton! 

Wiadomość od Kazika, cz.2 
Czas coś napisać bo zapomnicie o mnie i by pomodlić się za mnie ;). Dwie godziny wolnego to dosyć dużo 
prawda ?? Zobaczymy ile uda mi się zrobić i ocenimy :). Zacznę od najważniejszego: dziś 200 urodziny księdza 
Bosko co znaczy, że wszyscy Salezjanie świętują. Była uroczysta Msza Święta i aż żałuję, że nie mogliście jej 
zobaczyć. Było niesamowicie, w szczególności, gdy był moment śpiewu i do tego dochodził taniec. Nie będę 
starał się opisywać bo nawet chyba bym nie potrafił tak było pięknie. Mam nagrania i jeśli uda mi się je dowieźć 
to z chęcią Wam pokażę :). Spróbuję dodać kilka zdjęć, może się nie udać, ale na internet nie zamierzam narze-
kać bo i tak dziękuję, że jest, bo mogłoby nie być. Dziś spędziliśmy z chłopcami ulicy trochę czasu pomimo tego, 
że to mógłby być nasz dzień wolny. Co robiliśmy? zaśpiewaliśmy kilka piosenek dla don Bosco my po Polsku 
oni w języku Dinka. Odmówiliśmy 10-tek różańca w obu językach. Przygotowaliśmy z nimi posiłek. Troszkę inny 
i przygotowany troszkę inaczej, ale nie ma co wnikać w szczegóły bo dwóch godzin zabraknie a chciałbym się 
zrelaksować jeszcze bo jutro znowu do pracy tzn. do szkoły. Do Vocational Training Centre którą prowadzą Sa-
lezjanie i pomimo bardzo złej sytuacji w kraju szkoła się rozbudowuje i życie w niej tętni od rana do wieczora. Ja 
odnajduję się w dziale stolarstwa gdzie od czasu do czasu pojawiam się. Ostatni tydzień był jak wiecie moim 
pierwszym tygodniem tu w Wau i staram się wszędzie pojawić by poznać możliwie jak najwięcej. 
 Ps. Nie zapomnijcie złożyć życzeń solenizantowi. Mogą być spóźnione bo  ważne tylko by były szczere, żebym 
się nie musiał za Was wstydzić ;). Pozdrawiam Was serdecznie. Kazik. 
upsss prawie bym zapomniał. Chwała Panu za całe dobro które nas spotyka i za to, że co złe w dobre później 
się odwraca. Jestem pewien, że to Jego sprawka :). Chwała Panu 
UWAGA: zdjęcia można obejrzeć na tablicy w holu Ośrodka. 
 

*  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 zawiadomienie państwa o termi-
nie 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, 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 sta-
teczkiem 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! Zapraszamy 
 

  KOMITET PARAFIALNY ZAPRASZA SERDECZNIE NA DOROCZNY  ODPUST PARAFIALNY z okazji święta nasze-
go patrona Św. Stanisława Kostki. Bawimy się przy cieście i lampce wina, choć nie tylko przecież! Jak zwykle będą wszelkie 
możliwe atrakcje, a więc stoiska z rękodziełem artystycznym, stoisko z książkami, loteria, lody, grill, bouncy castle itd. A 
gdy nabawimy się już do woli czyli do 13:30 Patriae Fidelis zaprasza nas na spotkanie z Grzegorzem Braunem.  Tak, tak - 
z TYM Grzegorzem Braunem. Wrażeń na pewno nie zabraknie. Zapraszamy! 
 

POSZUKUJEMY FLORYSTEK.  
Panie lub Panowie chętni do pomocy Paniom Basi, Krysi, Jadzi i Danusi w układaniu kwiatów w naszym kościele, potrzebni 
od zaraz. Jest to wspaniały sposób na nauczenie się tworzenia kompozycji kwiatowych lub w przypadku posiadania tejże 
umiejętności — zademonstrowania jej.  Absolutni amatorzy i nowicjusze także mile widziani. Kwiaty są dostarczane. Po-

trzeba tylko chęci! Zapraszamy w piątek lub w sobotę po Mszy Św. porannej. Troska o Kościół jest naszą wspólna sprawą , 

a upiększanie  go jest jedną z form głoszenia chwały Pana. 

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 


