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The Royal British Legion –Kustosze Pamięci. 
Zadaniem członków tej organizacji charytatywnej jest wspieranie weteranów wszystkich 
wojen, niesienie pomocy ich rodzinom oraz dbanie, by pamieć o ich czynach przetrwa-
ła.To dzięki tej organizacji w 1995 roku udało się przywrócić obchody Armistice Day, 
które teraz odbywają się równolegle z uroczystościami Remembrance Day, przypadający-
mi na drugą niedzielę listopada  
A wszystko zaczęło się w roku 1921. Po zakończeniu I wojny światowej gosdpodarka 
brytyjska była w opłakanym stanie. Nadszedł kryzys, a wraz z nim bezrobocie. Na wy-
spach ok 2 miliony ludzi nie mogło znaleźć zatrudnienia. Z sześciu milionów żołnierz,y 
wysłanych na front, 725 tys nie wróciło do domów. Z tych którzy wrócili, 1,75 miliona 

było kalekami. Do liczby ofiar trzeba też doliczyć  żony i dzieci poległych, rodziców, którzy stracili synów. Utrata mę-
ża , czy syna miała w tamtych czasach nie tylko wymiar emocjonalny, ale także ekonomiczny. 
Ponieważ rząd nie kwapił się z niesiem pomocy najbardziej potrzebującym, były zołnierz kapral Tom Lister zdecydował 
się podjać działania mające na celu zabezpieczenie bytu byłym kolegom i ich rodzinom. Jego działania doprowadziły do 
powstania Brytyjsiego Legionu. Tak zaczęła się wielka akcja zbierania pieniędzy na weteranów. Tak powstała idea Po-
ppy Appeal – funduszu maków.The British Legion stał się The Royal British Legion w 1971r, w uznaniu zasług w nie-
sieniu pomocy potrzebujacym. 
Wartościami wyznawanymi przez członków RBL  są Pamięć, Nadzieja, Koleżeństwo, Altruizm i Służba. 
Sekcja Polska Nr 1 RBL powstała w1966r. i jest  jedyną zaszczyconą przywilejem narodowej odrębności w Wielkiej 
Brytanii.„W roku 1965, aby pamięć o wydarzeniach sprzed lat 20 nie przysłoniła mgła zapomnienia , grono byłych żoł-
nierzy polskich, walczących pod dowództwem brytyjskim, postanowiło stworzyć niezależną sekcję polską w ramach 
British Legion. Panowie: S. Kondras, major lotnictwa polskiego oraz J. Zawoźny, chorąży broni pancernej, ujęci propo-
zycją i zachętą kolegów brytyjskich – sformowali taką sekcję, która wówczas liczyła około 50 członków. Zapytywano, 
dlaczego powstaje nowa organizacja. Otóż odpowiedź była krótka – dla korzyści moralnych i materialnych. W kraju, 
który udzielił nam gościny, największą organizacją skupiającą wszystkich żołnierzy był właśnieRBL. Jego cele i zadania 
były najbliższe naszym sercom. Przytoczę niektóre z nich: utrzymanie pamięci poległych, pouczanie opinii publicznej, 
że opieka nad byłymi żołnierzami, czy ich rodzinami jest sprawą narodową – pomoc byłym żołnierzom, wdowom, czy 
dzieciom w sprawach odnoszących się do zasiłków, tworzenie funduszów i ich rozdzielanie celem pomocy potrzebują-
cym żołnierzom i ch rodzinom.  
Polska Sekcja w Leeds otrzymała pełne przywileje i uprawnienia, aby ułatwić propagowanie tych zadań, a jednocześnie 
utrwalić nasz narodowy udział w walce z przemocą.  
W  zamian za przynależność, nasi byli żołnierze odnosili  duże korzyści moralne, a zwłaszcza materialne. 
Od chwili powstania sekcji, kolejnymi jej prezesami byli p.p.: Mulart, mjr, Ks. Korzeniowski, Dr Czekałowski-Bak, kpt. 
Strug.Dużo zasług w działalności koła mieli również p.p. Iwaszko, Bednarek, Prychitko, Cysarz, Sławski, Jaryczewski, 
Szymański, Śliwiński, Żołnierczyk. 
W 1986r.roku na 20 lecie sekcja licząca już około 100 członków, ufundowała własny sztandar, a jego chorążym został p. 
Maszkowski.  Na uroczystości poświecenia byli obecni (Lord) Mayor miasta Leeds, przedstawiciel Kurii Biskupiej oraz 
niezliczona ilość przedstawicieli Roayal British Legion oraz wojskowych przedstawicieli organizacji polskich i angiel-
skich. W ramach zadań Roayal British Legion, członkowie sekcji  brali udział  regularnie w uroczystościach Remembe-
rance Day, wspólnie z kolegami brytyjskimi oraz czynnie wspierali zbiórki Poppy Appeal.Na przestrzeni  pierwszych 20 
lat czysto polskie osiągnięcie wyraziło się sumą około £30 000.” 
W chwili obecnej Prezesem Sekcji jest Stanisła Guścin. Sekcja znów odżywa.  
Przyjmujemy nowych członków. Byliśmy w zeszłą niedzielę pod cenotafem ze sztandarem Polskiej Sekcji RBL i z pol-
skim sztadarem Junaków. I na pewno wrócimy tam za rok.   
Członkiem Royal British legion może zostać każdy, kto podpisuje się pod wyżej określonymi wartościami, kto 
chce być kustoszem pamięci i nieść pomoc weteranom. Osoby chętne proszone są o kontakt z Prezesem Sekcji 
Stanisławem Guścinem lub Sekretarzem – Magdaleną Ions. 
Zdjęcia z Rememberance Sunday, spod cenotafu – w gablotce w holu. M.I. 



NIEDZIELA, 15 LISTOPADA 2015; 33 ZWYKŁA;  
 

   9:30 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże, zdrowie i łaski  
                               Ducha Świętego dla córki Natalii z okazji urodzin - dar intencji od rodziców i siostry 
 10:30 – NABOŻEŃSTWO ZA ZMARŁYCH Z WYPOMINKAMI 

 11:00 – Do Bożej Opatrzności z okazji Narodowego Święta Niepodległości za  
                    Ojczyznę naszą Polskę i Naród, a szczególnie Polaków żyjących na  
                    emigracji, aby zachowali skarb wiary świętej, język i kulturę narodową – 
                    dar intencji od Zjednoczenia Polskiego w Leeds  
 11:00 – BŁOGOSŁAWIEŃSTWO ROCZNEGO DZIECKA - Zuzanna TURZYNIECKA 

Harrogate  16:30 – Za śp. męża + Krzysztofa Holica - dar intencji od żony Renaty z dziećmi 
   19:00 – Za śp. żonę + Kazimierę Rabuszko w 8. rocz. śm. - int. męża Edwarda z dziećmi 
 

PONIEDZIAŁEK, 16 LISTOPADA 2015; Rocznica poświęcenia rzymskiej bazyliki św. Piotra; 
 

 10:00 – Za śp. rodziców + Wincentego i + Jadwigę Filarowskich - int. od pp. Filarow-
skich 
    10:30 – NABOŻEŃSTWO ZA ZMARŁYCH Z WYPOMINKAMI 
 18:00 – Za śp. brata + Pawła Matras w 2. rocznicę śmierci - dar intencji od brata Zdzisła-
wa 
 18:30 – NABOŻEŃSTWO ZA ZMARŁYCH Z WYPOMINKAMI 
WTOREK, 17 LISTOPADA 2015; Wspomnienie św. Elżbiety Węgierskiej; 
 

 10:00 – ZA ŚP. ++ ZALECANYCH MODLITWIE KOŚCIOŁA W WYPOMINKACH  
 10:30 – NABOŻEŃSTWO ZA ZMARŁYCH Z WYPOMINKAMI 
 18:00 – Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski oraz prośbą  
                               o Błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski i zdrowie dla Ewy Szczepura  
                               z okazji 30 rocznicy urodzin i Jej siostry Agaty Krahel także z okazji urodzin  
 18:30 – NABOŻEŃSTWO ZA ZMARŁYCH Z WYPOMINKAMI 
ŚRODA, 18 LISTOPADA 2015; Wspomnienie bł. Karoliny Kózkówny, dziewicy i męczennicy; 
 

 10:30 – NABOŻEŃSTWO ZA ZMARŁYCH Z WYPOMINKAMI 
 11:00 – Za śp. + Zofię i + Stanisława Chodor, + Rozalię i + Ludwika Korzępa  
                               oraz + Wandę Biedka 
 18:30 – NABOŻEŃSTWO ZA ZMARŁYCH Z WYPOMINKAMI 
  19:00 – Intencja Dziękczynna 
CZWARTEK, 19 LISTOPADA 2015; Wspomnienie bł. Salomei, zakonnicy; 
 

  10:00 – Do Bożej Opatrzności z prośbą za wstawiennictwem MB Uzdrowienia Chorych  
                               o szczęśliwy przebieg operacji i powrót do zdrowia dla mamy Heleny Kula - dar  
                               intencji od syna Pawła z rodziną  
 10:30 – NABOŻEŃSTWO ZA ZMARŁYCH Z WYPOMINKAMI 
 18:00 – Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski oraz prośbą  
                               o Błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski i zdrowie dla  
                               ROCZNIAKA - Kornelii Rebkowiec oraz jej rodziców Wioletty i Grzeborza 
 18:30 – NABOŻEŃSTWO ZA ZMARŁYCH Z WYPOMINKAMI 
PIĄTEK, 20 LISTOPADA 2015; Wspomnienie św. Rafała Kalinowskiego, prezbitera; 
 

 10:00 – Za śp. ojca + Józefa w 26. rocz. śm. i mamę + Czesławę - dar int. Barbary Ma-
lach 
 10:30 – NABOŻEŃSTWO ZA ZMARŁYCH Z WYPOMINKAMI 
 18:30 – NABOŻEŃSTWO ZA ZMARŁYCH Z WYPOMINKAMI 
 19:00 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski  
                               i dary Ducha Świętego oraz zdrowie dla syna Mikołaja w 9. rocznicę urodzin - dar 
                               intencji od rodziców i rodzeństwa   

       19:30 – GODZINA ŚWIĘTA - Okazja do Spowiedzi Św. 
SOBOTA, 21 LISTOPADA 2015; Wspomnienie Ofiarowania Najświętszej Marii Panny 
 

     8:30 – ZA ŚP. ++ ZALECANYCH MODLITWIE KOŚCIOŁA W WYPOMINKACH  
 14:00 – CHRZEST - Anna GERGELOVA                

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 



             XXXIV TYDZIEŃ  ZWYKŁY 
 18:00 – NABOŻEŃSTWO ZA ZMARŁYCH Z WYPOMINKAMI  
 18:30 – Za śp. rodziców + Władysławę i + Wacława Sielickich - int. pp. D.J. Kucewiczów 
 

NIEDZIELA, 22.11.2015; UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA;  
 

   9:30 – Za śp. + Kazię Rabuszko i + Kazię Sowińską - int. p. Aliny Sztyrbickiej  z rodziną 
 10:30 – NABOŻEŃSTWO DO JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA;  
  11:00 – Za śp. mamę + Annę Kurdziel w dniu 3. rocz. śmierci - dar int. od syna Toma-
sza 
  11:00 – CHRZEST - Samuel Jan STRYCHARCZYK 

  12:30 – CHRZEST - Jonathan Neil STEWART 
Normanton16:15 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski i 
zdrowie 
                               oraz duchowe i fizyczne siły w walce z chorobą dla mamy Ireny Karandys - dar  
                               intencji od syna Daniela  

   19:00 – Za śp. mamę + Katarzynę z ok. imienin - int. od córki Małgorzaty Mucha z rodzi-
ną  

*  LISTOPAD MIESIĄCEM MODLITWY ZA ZMARŁYCH I KONAJĄCYCH - Celem  tego cza-
su jest zmobilizowanie nas do pamięci modlitewnej o zmarłych w ciągu całego roku. Wyrazem tej pa-
mięci są między innymi wypominki za zmarłych. Jeśli ktoś nie zdążył jeszcze ich złożyć, to może to 

uczynić dziś lub w najbliższym czasie. Duże znaczenie dla zmarłych ma zamawianie Mszy Świętej 
w ich intencjach i uczestniczenie w nich w sposób pełny, to znaczy przez przyjęcie Komunii Świętej.  

LEKTORZY:  - przypominamy, że od Adwentu obowiązuje cykl czytań „B”; a w tygodniu „rok I”. 
Niedziela   15.11.15   g. 9.30 – T. Tosta i M. Epstein        *   g. 11.00 –  T. Hough & W. 
Świercz 
Niedziela   22.11.15  g. 9.30 – A. Sztyrbicka i B. Malach    *   g. 11.00 –  rodzina pp. Kula 
Niedziela   29.11.15  g. 9.30 – Rodzina pp. Epstein   *   g. 11.00 –  M. Ions & Patriae 
Fidelis 
Niedziela     6.12.15       g. 9.30 – J. Epstein i J. Lesiak           *   g. 11.00 – J. Harężlak & H. Stanisławska 
Niedziela   13.11.15   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. 
*  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. 3 Katecheza odbędzie się:  

6.12.br, + 1. NIEDZIELA GRUDNIA + O GODZ. 12:00 + PO SUMIE W KOŚCIELE.  

*  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. 

K O M U N I K A T Y 

KOLEJNY KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI – SESJA ADWENTOWA 2015 – ROZPOCZNIE SIĘ 
W SOBOTĘ 28 LISTOPADA 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 29 LISTOPADA 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 

O G Ł O S Z E N I A    D U S Z P A S T E R S K I E 



*  OSTATNIA NIEDZIELA ROKU LITURGICZNEGO Za tydzień – ostatnia niedziela roku 
liturgicznego, a zarazem uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, święto patronalne 
Akcji Katolickiej. Tego dnia w całej PMK w Anglii i Walii doroczna kolekta na II tacę przeznaczona 
na IPAK.  
*  POLSKIE DAY  CENTRE  - Zapraszamy na smaczne obiady, bingo, kawę i herbatę w każdą środę. 
*  WYJAZD DO LINCOLN Polska Parafia zaprasza 6 grudnia w niedzielę, na jednodniowa wycieczkę 

autokarową do miasta Lincoln. W ten weekend odbywa się tam bowiem jeden z największych w Eu-
ropie targów bożonarodzeniowych. Z targami czy bez Lincoln warto odwiedzić!. Koszt przejazdu 15 
funtów. Zapisy w sklepiku. Zdecydowanie największą atrakcją Lincoln jest XI-wieczna katedra, która 
swoimi gotyckimi wieżami góruje ponad miastem. Przez 238 lat była największym budynkiem na 
świecie. Ciekawostką są rzeźby chochlików (imps) rozmieszczone na elewacji budynku, które stały 
się symbolem miasta. Znajduje się tu również Biblioteka Wrena zawierająca rzadką kolekcję około 
277 rękopisów. Katedra jest również mocno związana z militarną historią miasta i RAF. Była ona dla 
pilotów ważnym znakiem nawigacyjnym, jak również ostatnią wielką budowlą widzianą przy wylocie 
na front, dlatego też w murach świątyni znajdują się specjalne ołtarze poświęcone pamięci lotników 
RAF-u, jak również piechoty i marynarki. Warto zobaczyć też: Pałac Biskupa, z zapierającym dech w 

piersiach widokiem na starożytne miasto oraz dalekie okolice. Zamek z XI wieku zbudowany przez Williama Zdobyw-
cę, Steep Hill i The Straits: stromą uliczkę, która w 2011 roku ulica otrzymała tytuł najlepszego miejsca w Wielkiej 
Brytanii., wiatrak-młyn (Ellis Mill), muzea, ruiny rzymskie i średniowieczne, Ratusz i inne.  Zapraszamy! 
Pamięć, czyli świadomość historyczna to funkcjonująca w naszej świadomości efektywna wiedza historycz-
na, to kompleks wyobrażeń o przeszłości oraz system wartości towarzyszący tym wyobrażeniom. W jej 
skład wchodzą treści żywe, wpływające na postawy społeczne i polityczne ludzi. Świadomość historyczna 
to także i nasze wyobrażenie o sobie. Nasze umiejscowienie siebie samych w przeszłości, w teraźniejszości 
oraz w przyszłości. Dlatego tak ważne jest, by ją świadomie kształtować i pomagać w kształtowaniu jej u 
przyszłych pokoleń. Zatrważający jest poziom świadomości historycznej wielu Po-
laków. Tak wielu nie wie nic o ważnych wydarzeniach z przeszłości, o tradycjach 
polskiego oręża, o bohaterstwie i gehennie tysięcy rodaków w skrajnie trudnych 
warunkach życia i walk z okupantami. Polska Szkoła Sobotnia robi co może by po-
szerzyć wiedzę historyczną naszych dzieci, ale bez aktywnego wsparcia rodziców – 
na wiele to się nie zda. Jeżeli nie będziemy znali naszej przeszłości – zmarniejemy, 
skarłowaciejemy, karmieni papką medialnych przekazów o tym, jak nie dorastamy 
do jakiejś wydumanej europejskości. Odpierając te ataki na naszą tożsamość, budujmy w nas dumę z tego 
kim jesteśmy. 

Zjednoczenie Polskie w Leeds zaprasza Państwa na Akademię Listopadową,  
Akademię Święta Niepodległości w niedzielę 15 listopada o godz. 13:30. 

*  KAWIARENKA NA FUNDUSZ MAKÓW- ZAPRASZAMY - Honour the dead, care for the 
living – Oddaj cześć poległym, zaopiekuj się ocalałymi. W pierwszej wojnie światowej poległo prawie 10 
mln żołnierzy. Wielu w okopach Francji i Belgii. Ci, którym udało się przeżyć, jeżeli chcieli w ogóle wracać 
we wspomnieniach do okopów, opowiadali zwykle o urągającym swym pięknem, okropieństwu wojny, wido-
ku – o polach między okopami, rozkwitłych delikatnymi czerwonymi makami. Często pisząc listy do żon, 
matek ukochanych, żołnierze wkładali do kopert te właśnie kwiaty.  
Dziś  członkowie „British Legion” wciąż zbierają fundusze dla najbardziej potrzebujących byłych żołnierzy, 
bo wojen nigdy nie zabraknie, w przeciwieństwie do środków na pomoc tym, którzy, gdzieś, kiedyś, za naszą 
i waszą… Nie przechodźmy więc bezdusznie obok czerwonych puszek i nie mówmy, że już mamy taki kwia-
tek. Maki wszak najpiękniej wyglądają w bukietach.... Zapraszamy! 

FUNDACJA jednej DACHÓWKI - symbolicznej cegiełki - to £ 5.00. 
 

*  RODZINA ŚP. JANINY LESIAK Państwo Małgorzata i Jurek Lesiak pragną serdecznie podziękować 
wszystkich, którzy w tych jakże trudnych chwilach byli dla niech wsparciem i pociechą. Dziękują zatem Księ-
dzu Proboszczowi za godne pożegnacie Mamy i wzruszającą Mszę Świętą oraz wszystkim tym, którzy przy-
czynili się do uświetnienia pożegnania i ostatnie drogi ukochanej Mamy. Dziękują zatem także wszystkim 
tym, którzy przyszli mamę pożegnać. Zbiórka pieniężna z przeznaczeniem na odnowę dachu świątyni wynio-
sła GBP - 358.40. Jeszcze raz serdeczne Bóg zapłać ze okazane serce, za kondolencje i wsparcie. 
*  SZANOWNI PARAFIANIE - Jeszcze raz dowiedli Państwo, że dobro naszej Wspólnoty leży Państwu 
na sercu i poparli nas Państwo przychodząc na Bonfire Night. Wszystkim Państwu serdecznie dziękuje za 

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 


