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XV Dzień Papieski:  Jan Paweł II – Patron Rodziny 
 Rodzina to niezwykle istotne, by nie użyć słowa palące zagadnienie, zarówno w ewangelizacji świata, 
jak i w duszpasterstwie Kościoła. Wołanie o silną rodzinę, w której realizuje się najpełniej miłość mężczyzny 
i kobiety oraz przychodzą na świat szczęśliwe dzieci rozlega się coraz mocniej. Wiele środowisk podziela 
pogląd św. Jana Pawła II o rodzinie, jako niezastępowalnym do końca i optymalnym środowisku dla czło-
wieka, który może dojrzewać w klimacie miłości ofiarowanej mu bezinteresownie przez kochających rodzi-
ców, a więc ojca i matkę. Podkreśla się, że dziecko ma także prawo do rodzeństwa, dzięki któremu proces 
jego uspołecznienia jest owocniejszy i bardziej skuteczny niż w wypadku jedynaka, co ma ogromne znacze-
nie nie tylko dla konkretnej jednostki, ale także dla życia społecznego we wszelkich jego przejawach. 
 Niestety, tak pojęta rodzina, która swe źródło ma w zamyśle Bożym, zbudowana na mocy IV przyka-
zania i wyłącznej, wiernej oraz dozgonnej miłości wynikającej z sakramentalnego związku małżeńskiego 
mężczyzny i kobiety nie jest dziś rzeczywistością ani oczywistą, ani powszechną. Obserwujemy z bólem kry-
zys rodziny, rozpad więzi małżeńskich na niespotykaną dotąd skalę, rzeszę osób żyjących w kolejnych związ-
kach, oraz niechęć młodzieży nie tylko do zawierania sakramentu małżeństwa, ale również do legalizowania 

wspólnego życia choćby na prawie świeckim. Ofiarami takiego podejścia do małżeństwa i rodziny są doświadczające samotności i 
niepewności dzieci nie znające swych biologicznych rodziców oraz cierpiący zdradzeni współmałżonkowie borykający się z prze-
różnymi trudnościami. Nie są to wszystkie niepokojące zjawiska, które należałoby poruszyć w temacie rodziny. Te są najbardziej 
widoczne i częste. Jan Paweł II widział w trosce Kościoła o rodzinę troskę o całego człowieka. Kryzys rodziny jest ostatecznie kry-
zysem człowieka i chwilę potem kryzysem Kościoła. Św. Jan Paweł II przekonywał, że małżeństwo i rodzina pojmowane w duchu 
Ewangelii są drogami do szczęścia i realizacją wzniosłego powołania do miłości. Są to może rzeczywistości kruche i niewystarcza-
jące, ale nie ma innych, które mogłyby je zastąpić. 
 XV Dzień Papieski przypada na czas szczególny. W zeszłym roku zakończyły się obrady III Nadzwyczajnego Zgromadzenia 
Ogólnego Synodu Biskupów na temat wyzwań duszpasterskich wobec rodziny w kontekście nowej ewangelizacji. Tegoroczny 
Dzień Papieski będziemy przeżywali w kontekście trwającego wtedy innego ważnego wydarzenia. W dniach 4-25 października 
2015 r. obradować będzie XIV Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów na temat „Powołanie i misja rodziny w Kościele 
i świecie współczesnym”. Dzień Papieski będzie szczególnie dobrą okazją do modlitwy za rodziny przez wstawiennictwo św. Jana 
Pawła II – „patrona rodziny” oraz powrotu do jego nauczania. O randze rodziny niech świadczą jego słowa z Listu do rodzin, z 
1994 roku. Papież napisał wtedy:   
 „Pośród tych wielu dróg rodzina jest drogą pierwszą i z wielu względów najważniejszą. Jest drogą powszechną, pozostając 

za każdym razem drogą szczególną, jedyną i niepowtarzalną, tak jak niepowtarzalny jest każdy człowiek. Rodzina jest tą drogą, 

od której nie może on się odłączyć. Wszak normalnie każdy z nas w rodzinie przychodzi na świat, można więc powiedzieć, że rodzi-

nie zawdzięcza sam fakt bycia człowiekiem. A jeśli w tym przyjściu na świat oraz we wchodzeniu w świat człowiekowi brakuje 

rodziny, to jest to zawsze wyłom i brak nad wyraz niepokojący i bolesny, który potem ciąży na całym życiu. Tak więc Kościół ogar-

nia swą macierzyńską troską wszystkich, którzy znajdują się w takich sytuacjach, ponieważ dobrze wie, że rodzina spełnia funkcję 

podstawową. Wie on ponadto, iż człowiek wychodzi z rodziny, aby z kolei w nowej rodzinie urzeczywistnić swe życiowe powoła-

nie. Ale nawet kiedy wybiera życie w samotności — to i tutaj rodzina pozostaje wciąż jak gdyby jego egzystencjalnym horyzontem 

jako ta podstawowa wspólnota, na której opiera się całe życie społeczne człowieka w różnych wymiarach aż do najrozleglejszych. 

Czyż nie mówimy również o „rodzinie ludzkiej”, mając na myśli wszystkich na świecie żyjących ludzi?” (List do rodzin, nr 2). 
 W Kaliszu, na polskiej ziemi powiedział.: „Drodzy bracia i siostry, ani na chwilę nie zapominajcie o tym, jak wielką warto-

ścią jest rodzina. Dzięki sakramentalnej obecności Chrystusa, dzięki dobrowolnie złożonej przysiędze, w której małżonkowie odda-

ją się sobie wzajemnie, rodzina jest wspólnotą świętą. Jest komunią osób zjednoczonych miłością. (…) Rodzina chrześcijańska, 

wierna swemu sakramentalnemu przymierzu, staje się autentycznym znakiem bezinteresownej i powszechnej miłości Boga do 

ludzi. Ta miłość Boga stanowi duchowe centrum rodziny i jej fundament. Poprzez taką miłość rodzina powstaje, rozwija się, doj-

rzewa i staje się źródłem pokoju i szczęścia dla rodziców i dla dzieci. Jest prawdziwym środowiskiem życia i miłości”. (1997 r.) 
 Nie mniej ważne słowa padły w Nowym Targu, w 1979 roku. Niech one stanowią moDo tegorocznego XV Dnia Papieskiego 
oraz motyw do wspólnej modlitwy za wielkie dobro jakim nadal pozostaje rodzina: „Słusznie mówi się, że rodzina jest podstawo-

wą komórką życia społecznego. Jest podstawową ludzką wspólnotą. Od tego, jaka jest rodzina, zależy naród, bo od tego zależy 

człowiek. Więc życzę, ażebyście byli mocni dzięki zdrowym rodzinom. Rodzina Bogiem silna. I życzę, ażeby człowiek mógł się w 

pełni rozwijać w oparciu o nierozerwalną więź małżonków — rodziców, w klimacie rodziny, którego nic nie jest w stanie zastąpić. 

            (z oficjalnych  materiałów na Dzień Papieski) 



NIEDZIELA, 11 PAŹDZIERNIKA 2015; 28 ZWYKŁA - XV DZIEŃ PAPIESKI ŚW. JANA PAWŁA II;  
 

   9:30 – Do NSPJ z prośbą o odpuszczenie grzechów i przyjęcie do Ojczyzny Niebieskiej 
                               śp. babci + Marii Zuziek w 1. rocznicę śmierci - dar intencji od wnuka z rodzina  
   9:30 – BŁOGOSŁAWIEŃSTWO ROCZNEGO DZIECKA - Oliwier LIS  
 10:30 – NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE 
  11:00 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski 
oraz 
                               zdrowie dla Członków Koła Sekcji Polskiej nr 1 The Royal Bitish Legion w Leeds, 
                               oraz za śp. zmarłych + Członków RBL z okazji Walnego Zebrania Koła 
 11:00 – CHRZEST - Błażej Jan MORUŚ 
Pontefract  16:15 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski  
                               i zdrowie dla małżonków Moniki i Grzegorza w 15 Rocznicę Ślubu  
Pontefract  16:15 – CHRZEST - Zuzanna GÓRECKA 
  19:00 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski  
                               i zdrowie dla rodziców Zofii i Bolesława Kowalczyków oraz Ryszarda i Małgorzaty 
                               Główczyńskich - dar int. od rodziny pp. Anety i Sylwestra Kowalczyków 
 
PONIEDZIAŁEK, 12 PAŹDZIERNIKA; Wspomnienie bł. Jana Beyzyma; 
 

  10:00 – Za śp. + Wojciecha Epstein, Jego rodziców oraz teściów + Jadwigę i + Jana  
                               Kłosińskich - dar intencji od pani Heleny Monist i Jej córki Małgosi Gordon  
  10:30 – NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE 
 

WTOREK, 13 PAŹDZIERNIKA 2015; Wspomnienie bł. Honorata Koźmińskiego; 
 

  10:00 – Do Miłosierdzia Bożego z prośbą o Błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski  
                               i zdrowie dla p. Jasi Epstein, Jej wnuczki Zosi i dla dzieci z rodzinami Małgosi,  
                               Piotra i Marka - int. wdzięczności od p. Heleny Monist i Jej córki p. Małgosi Gordon  
  10:30 – NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE 
  18:00 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski i 
zdrowie 
                               dla syna Sebastiana Szczepury w dniu 5 rocz. urodzin - int. od rodziców i siostry 
 

ŚRODA, 14 PAŹDZIERNIKA 2015; Wspomnienie św. Małgorzaty Marii Alacoque; Dzień Edukacji;                   

 10:30 – NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE 
 11:00 – Za śp. męża + Bogusia Piesiewicz - dar intencji od żony Ali 
 19:00 – Za śp. tatę + Jerzego z okazji dnia urodzin - dar intencji od córki Ani 
 

CZWARTEK, 15 PAŹDZIERNIKA 2015; Wspomnienie św. Teresy od Jezusa, dK;     
 

  10:00 – Za śp. rodziców + Wincentego i + Jadwigę Filarowskich - dar int. pp. Filarowskich  
  19:00 – Za śp. tatę + Mieczysława Kociołek w dniu 10 rocznicy śmierci - dar intencji od  
                              córki Alicji z mężem Marcinem    
  19:30 – NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE 
 

PIĄTEK, 16 PAŹDZIERNIKA 2015; Wspomnienie św. Jadwigi Śląskiej; 
 

 10:00 – Za śp. mamę + Jadwigę Kłosińską w dniu imienin - dar intencji od córki  
                               Janiny Epstein z dziećmi  
 19:00 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski 
Ducha 
                               Świętego w rozeznaniu i przyjęcie daru Bożego dobrych żon dla synów  
                               Patryka, Jakuba i Macieja - dar intencji od mamy  

       19:30 – 21:00 GODZINA ŚWIĘTA - NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE - Spowiedź Św. 
 

SOBOTA, 10 PAŹDZIERNIKA 2015; Wspomnienie św. Ignacego Antiocheńskiego, bpa i męcz.; 
 

   8:30 – - - - - - - - - - - - - - - -   NIE MA MSZY ŚWIĘTEJ   - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 14:00 – ŚLUB RZYMSKI - Marek Kwaśniewski & Karolina Roman 
 14:00 – CHRZEST - Oliwia KWAŚNIEWSKA  

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 



 15:00 – CHRZEST - Alicja Anna BUSZKA 
 15:00 – CHRZEST - Franciszek Jan STASEK 
 16:00 – ŚLUB RZYMSKI - Michał Sybilski & Adrianna Agnieszka Waluś 
                              XXIX TYDZIEŃ  ZWYKŁY 

 18:00 – NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE  
 18:30 – Za śp. zmarłych z rodzin ++ Chodowiec i ++ Dybikowskich - dar intencji od ro-
dziny 
                               pp. W.M Dybikowskich  
NIEDZIELA, 11 PAŹDZIERNIKA 2015; 28 ZWYKŁA - XV DZIEŃ PAPIESKI ŚW. JANA PAWŁA II;  
 

   9:30 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Boże Błogosławieństwo, Dary Ducha Świętego  
                               i zdrowie dla męża Zbigniewa Czachurskiego w dniu urodzin - dar intencji od  
                               żony Haliny oraz dzieci i wnuków 
 10:30 – NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE 
  11:00 – Za śp. żonę + Stanisławę Prechidko w 2 rocz. śmierci - int. męża Pawła z rodziną 
Harrogate   16:30 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski  

                               i zdrowie dla rodziców Jana i Krystyny Bujakowskich w 41 Rocznicę Ślubu - dar 
                               intencji od syna Macieja z żoną Katarzyną  
   19:00 – Za śp. tatę i dziadka + Wacława Sadowy w 1. rocznicę śmierci - dar intencji  
                               od córki Emilii z rodziną 
*  XV DZIEŃ PAPIESKI - dzisiaj XV Dzień Papieski, który przeżywamy pod hasłem: „Jan Pa-
weł II Patron Rodziny”. U drzwi kościoła zbiórka do puszek na stypendia dla zdolnej młodzieży 
z niezamożnych i ubogich rodzin polskich, organizowana przez Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia.  
 W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:  
13 X – bł. Honorat Koźmiński, prezbiter , kapucyn, ceniony kaznodzieja, poszukiwany spowiednik i kierownik dusz, pisarz reli-

gijny i założyciel wielu zgromadzeń zakonnych, przede wszystkim bezhabitowych. Zmarł 16 XII 1916 roku (wspomnienie obo-
wiązkowe); 

15 X – św. Teresa od Jezusa, dziewica i doktor  Kościoła, karmelitanka pochodząca z Avila i reformatorka swojego zakonu oraz 
mistyczka. Żyła w XVI wieku (wspomnienie obowiązkowe); 

16 X – św. Jadwiga Śląska, księżna, wzorowa żona i matka siedmiorga dzieci, troskliwa opiekunka ubogich i chorych, fundator -
ka szpitali. Po śmierci męża zamieszkała w klasztorze trzebnickim i w nim zmarła 15 X 1243 roku (wspomnienie obowiązkowe); 

17 X – św. Ignacy Antiocheński, bp. i męcz., następca św. Piotra na stolicyw Antiochii. Poniósł śmierć męczeńską 107 roku w Rzy-
mie 

*  TYDZIEŃ MISYJNY za tydzień w niedzielę Światowy Dzień Misyjny rozpoczynający Ty-
dzień Misyjny w Polsce. Za tydzień Składka na 2 tacę przeznaczona jest na cele misyjne Kościoła. 
LEKTORZY:  - przypominamy, że od Adwentu obowiązuje cykl czytań „B”; a w tygodniu „rok I”. 
Niedziela   11.10.15   g. 9.30 – T. Tosta i M. Epstein        *   g. 11.00 –  T. Hough & W. Świercz 
Niedziela   18.10.15  g. 9.30 – A. Sztyrbicka i B. Malach    *   g. 11.00 –  rodzina pp. Kula 
Niedziela   25.10.15  g. 9.30 – Rodzina pp. Epstein   *   g. 11.00 –  M. Ions & Patriae Fidelis 

*  OKAZJA DO SPOWIEDZI ŚWIĘTEJ  codziennie ½ godziny przed każdą Mszą Świętą,  
*  KSIĘGA INTENCJI MSZALNYCH NA ROK 2015  - Prosimy Parafian o składanie intencji 
mszalnych. Przyjmowanie intencji odbywa się w kaplicy przy zakrystii po Mszach Świętych  
*  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 

DOŻYNKI PARAFIALNE. Z OGROMNĄ RADOSCIĄ ZAPRASZAMY WSZYSTKICH  PAŃSTWA NA  
DOROCZNE ŚWIĘTO DOŻYNKOWE W NASZEJ PARAFII. W TYM ROKU 18 PAŹDZIERNIKA. 

 

Święto dożynkowe rozpoczniemy uroczystą SUMĄ , po której jak co roku podzielimy się chlebem. Potem 
zapraszamy na dużą salę, na przygotowany przez naszą Szkołę Sobotnią krótki tradycyjny, dziękczynny 
obrządek dożynkowy. Po nim rozpocznie się festyn, w tym urozmaicony obecnością wielu atrakcji: będą 

stoiska. Będzie też grill. Nowością - ŚWIĘTO ZIEMNIAKA - skosztujemy pysznych potraw 
jeśli tylko zgłosimy przepisy na potrawy z ziemniaków/ kartofli/ pyrów czy gruli. Prosimy o 
kontakt z p. Prezes Magdą nr tel. 07973365266 lub email prezes@parafialeeds.org.uk. Li-
czymy na Państwa współudział. Nie zapomnimy też o bigosiku i kiełbaskach. Zapraszamy. 



Niedziela     1.11.15      g. 9.30 – J. Epstein i J. Lesiak            *   g. 11.00 – J. Harężlak & H. Stanisławska 
Niedziela     8.11.15   g. 9.30 – rodzina  pp. Biedka                     *   g. 11.00 –  A. Dębska & H. Rożkowiec 

PROCESJE  I  MODŁY  ZA  ZMARŁYCH  Z  OKAZJI  DNIA  ZADUSZNEGO:  
1/ LAWNSWOOD –  w sobotę  31.10.br. o godz. 14.00 od bramy przy ul: New Adel Lane; 
2/ KILLINGBECK –  w niedzielę  1.11.br. o godz. 14.00 Msza św. w kaplicy cmentarza i procesja 
 

*  WYPOMINKI  ZA  ZMARŁYCH można będzie pobrać u wejścia do kościoła. Prosimy je 

składać w zakrystii. Ta modlitwa i Msze Św. za zmarłych są najdoskonalszą formą PAMIĘCI O NICH.  
♦ SPOTKANIE RODZICÓW DZIECI 1. KOMUNIJNYCH - będzie się w sobotę 17 października 
♦    grupa poranna GODZ. 10:45  grupa południowa GODZ. 13:00  
*  ZAPISY NA KATECHEZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ DO BIERZMOWANIA 2016 - Zgłoszenia 
można pobrać ze strony internetowej parafii. Przyjęcie sakramentu bierzmowania planujemy w czerw-
cu 2016 roku z okazji obchodów 40-lecia Poświęcenia Naszego Kościoła. 2 Katecheza odbędzie się:  

8.11.br, + 2. NIEDZIELA LISTOPADA + O GODZ. 12:00 + PO SUMIE W KOŚCIELE.  
*  POLSKIE DAY  CENTRE  - Zapraszamy na smaczne obiady, bingo, kawę i herbatę w każdą środę. 

KOMITET PARAFIALNY SPRZEDAJE SYMBOLICZNE DACHÓWKI NA KOŚCIÓŁ  
Szanowni Parafianie. Ruszyła FUNDACJA symbolicznych dachówek nowy dach kościelny. Wpłat dokonywać można u Ks. 

Proboszcza lub dyżurującego członka Komitetu Parafialnego, w Sklepiku lub w 
Szkole. Każda osoba dostanie świadectwo potwierdzające ten fakt. Bardzo li-
czymy na państwa hojność. Wzrost funduszów na pokrycie dachu widzimy na 
"termometrze" przy wejściu do naszej świątyni. Koszt zmiany dachu to 
30.500GBP. Z góry składamy serdeczne Bóg zapłać. 

FUNDACJA jednej DACHÓWKI - symbolicz-
nej cegiełki - to £ 5.00. 

 

 POSTĘPY PRAC REMONTU DACHU KOŚCIOŁA I POKRYCIA NOWĄ 
DACHÓWKĄ - tym tygodniu wykonano następujące prace: 1/ ULEWNY 
DESZCZ w poniedziałek, a szczególnie w środę TESTOWAŁ SZCZEL-

NOŚĆ MEMBRANY - przez co udało się zlokalizować i zabezpieczyć jej dwa uszkodzenia powstałe w „ferworze pracy” - 
WSZCZELIWANE CYNKOWE GWOŹDZIE w liczbie ponad 7000 sztuk, a gdzie trzeba było używano długich wkrętów do kro-
kwi. Do solidnego montażu (na wkręty) dachówek - stosujemy większe przekrojowo łaty, niż były montowane do starej da-
chówki, która była w większości zawieszana na łaty na gwoździach (rzadko przybijana). Stare ŁATY zaczynały się osuwać na 
skutek tego że gwoździe którymi były przybijane do krokwi przerdzewiały w wielu miejscach (foto). 2/ ZAKOŃCZONO MON-
TAŻ ŁAT DACHU I ICH RÓWNANIE OD STRONY SZPITALA - jest to czasochłonna praca, DACH OD STRONY SZPITALA 
JEST NA ŚRODKU WYPUKŁY - trzeba było wyjść od poziomu frontu kościoła od ulicy - szczytu dachu PRAWY Z LEWYM - 
symetria do tego zobowiązywała - co dało różnicę 5 cm do płaszczyzny na wysokości PREZBITERIUM. 3/ DACHÓWKA - 

została rozłożona do montażu na dachu od strony SZPITALA 4/ WYWIEZIONO SKIP ŚMIECI i uporząd-
kowano teren prac z odpadków.  

ZAPRASZAMY TAKŻE DO FUNDACJI KRZYŻA NA KOŚCIÓŁ W FORMIE GĄSIORU OZDOBY DA-
CHOWEJ  

*  ZARZĄD THE ROYAL BRITISH LEGION, SEKCJA POLSKA NR 1 W LE-
EDS przeprow dzi sprzedaż krzyżyków na groby w niedziele 18. i 25. października 

br. po Mszach Św. 
*  SPOTKANIE RODZICÓW I ICH DZIECI Nowa Grupa Smykolandia-Rodzice z Leeds odby-
wać się będzie w każdy wtorek o godz.10:00. Wszystkich rodziców i ich pociechy zapraszamy!  
♦ WYBORY DO PARLAMENTU RP W NASZYM OŚRODKU W związku ze zbliżającym się terminem wyborów 

parlamentarnych w Polsce informujemy, że obwodowa komisja wyborcza będzie działać jak zawsze na te-

renie naszego Ośrodka. Aby wziąć udział w głosowaniu należy się zarejestrować. Można dokonać tego - 

osobiście, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej (Info na plaka-

tach). Pomocy w rejestracji udziela także Patriae Fidelis, której członkowie pomogą się zarejestrować oso-

bom mającym z tym problem. Dyżury rejestracyjne w niedziele 11 oraz 18 października po Mszach Św. na 
dużej sali. Głosowanie to nasze prawo i obowiązek. 

 

K O M U N I K A T Y 
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