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 Dzisiejsza niedziela jest  ostatnią niedzielą Roku Liturgicznego. Przed roz-
poczęciem nowego, warto może przypomnieć, czym liturgiczny rok jest i jakie 
kierują jego porządkiem zasady. 

Rok liturgiczny rozpoczyna się w pierwszą niedzielę Adwentu.  
 Cykl niedzielny i powszedni związany jest z czytaniami przeznaczonymi na 
dany dzień. W uzasadnionych okolicznościach istnieje jednak możliwość wyboru 
innych czytań - np. ze względu na święto patronalne lub dopasowanie treści do 
szczególnych okoliczności.  
 Data Środy Popielcowej ważna jest ze względu na określenie początku 
okresu Wielkiego Postu. Nie należy jednak wyciągać fałszywego wniosku, jakoby 
umieszczenie w powyższym kalendarzu świadczyło o równej randze tego dnia z 
innymi świętami i uroczystościami. Jest to dzień powszedni wyróżniony.  
 Wniebowstąpienie obchodzone jest w czwartek 40 dni po Wielkanocy 

(czyli w 6 tygodniu okresu wielkanocnego) lub w następną, 7 niedzielę Wielkanocy. Jest to zależne od decyzji Episko-
patu danego kraju.  

 Pierwszym i najstarszym dniem świątecznym w Kościele jest niedziela. „Zgodnie z tradycją apostolską, która 
rozpoczęła się w dniu zmartwychwstania Chrystusa, Kościół celebruje misterium paschalne każdego pierwszego dnia 
tygodnia, który słusznie nazywany jest dniem Pańskim albo niedzielą. W tym bowiem dniu wierni powinni się gro-
madzić, aby słuchając Bożego słowa i uczestnicząc w Eucharystii, wspominać mękę, zmartwychwstanie i uwielbienie 
Pana Jezusa oraz składać dziękczynienie Bogu, który "przez powstanie z martwych Jezusa Chrystusa na nowo zrodził 
ich do żywej nadziei" (1P 1,3). Niedziela jest zatem pierwotnym dniem świątecznym..." (KL 106). Z niedzieli wyrósł, 
wywodzi się cały rok liturgiczny. Niedziela nadal pozostała jego „podstawą i rdzeniem". Rok liturgiczny, inaczej zwa-
ny również rokiem kościelnym, posiada dwa cykle świąteczne: związane z Bożym Narodzeniem i Wielkanocą.  
 Cykl Paschalny — Wielkanocny Najstarszą i początkowo jedyną uroczystością doroczną w Kościele była Wiel-
kanoc, Paschalne Misterium Chrystusa. Korzeniami swymi sięga ona Paschy Starego Testamentu. Była ona dla naro-
du izraelskiego pamiątką wyzwolenia z niewoli egipskiej, wielkiego dzieła zbawczego, dokonanego przez Boga. Tre-
ścią chrześcijańskiej Paschy, po polsku zwanej Wielkanocą, jest nowe, o wiele większe wyzwolenie, którego dokonał 
Chrystus dla całej ludzkości przez swoją śmierć i zmartwychwstanie. „Chrystus bowiem został złożony w ofierze jako 
nasza Pascha" — pisze św. Paweł do chrześcijan w Koryncie (1 Kor 5,7). Ilekroć wspólnota wiernych wspomina w cza-
sie Eucharystycznej Ofiary Mszy św. śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa, tylekroć obchodzi Paschę. Czyni to przede 
wszystkim w pierwszym dniu każdego tygodnia, który jest „dniem Pańskim. "Każdego tygodnia Kościół obchodzi pa-
miątkę zmartwychwstania Pańskiego w dniu, który nazwał Pańskim, a raz do roku zmartwychwstanie razem z Jego 
błogosławioną męką czci w największą uroczystość Paschy." (KL 102). Święte Triduum Paschalne, tzn. Wielki Czwar-
tek, Wielki Piątek i Wielka Sobota, stanowi centrum i szczyt roku liturgicznego. A każda niedziela jest pewnego ro-
dzaju małą Wielkanocą.  

 Cykl Bożonarodzeniowy. Obok Wielkanocy Kościół obchodzi Boże Narodzenie jako drugą wielką uroczystość, 
pamiątkę wcielenia Jezusa, który narodził s z Maryi Panny. Oddajemy Mu cześć jako prawdziwemu człowiekowi i 
Synowi Bożemu. Boże Narodzenie poprzedzone jest okresem Adwentu, a uroczystość Objawienia Pańskiego 
(Epifania) z niedzielą Chrztu pańskiego kończą ten drugi cykl roku liturgicznego — cykl bożonarodzeniowy. Adwent i 
Epifania rozszerzają i pogłębiają tajemnicę wcielenia i narodzenia Jezusa.  

 Oba wyżej omówione cykle świąteczne z przypadającymi pomiędzy nimi niedzielami w ciągu roku, tzw. nie-
dzielami zielonymi, składają się na rok liturgiczny, rok kościelny. Właściwą jego treścią, jak zresztą całej historii świa-
ta, jest sam Chrystus: zmartwychwstały Pan, który w swoim Kościele i razem z nim idzie poprzez tysiąclecia. Celem 
roku kościelnego, wszystkich uroczystości i świąt liturgicznych jest między innymi lepsze poznanie Chrystusa, głębsze 
zrozumienie prawdy o Jego zmartwychwstaniu i mocy Jego miłości, gruntowniejsze przygotowanie się na Jego przyj-
ście przy końcu świata. (za źródłami int. M.I.) 



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 Tomasza 
  11:00 – CHRZEST - Samuel Jan STRYCHARCZYK 
  11:00 – CHRZEST - Lily Alex GUDEL 
  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 rodziną 
 

PONIEDZIAŁEK, 23 LISTOPADA 2015; Wspomnienie św. Klemensa, pap i męcz.; 
 

 10:00 – Za śp. + Ludwikę Matuszczyk w dniu urodzin 
    10:30 – NABOŻEŃSTWO ZA ZMARŁYCH Z WYPOMINKAMI 
 

WTOREK, 24 LISTOPADA 2015; Wspomnienie św. męcz. Andrzeja Dung-Laca i Towarzyszy; 
 

 10:00 – Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski oraz prośbą  
                               o Błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski i zdrowie dla małżonków Józefy i Józefa 
                               Leszczyńskich z okazji Rocznicy Ślubu  
 10:30 – NABOŻEŃSTWO ZA ZMARŁYCH Z WYPOMINKAMI 
 

ŚRODA, 25.11,2015; Wspomnienie bł. Marii od Pana Jezusa Dobrego Pasterza - patronki PMK; 
 

 10:30 – NABOŻEŃSTWO ZA ZMARŁYCH Z WYPOMINKAMI 
 11:00 – Za śp. męża + Jana Płygawko, rodziców + Sabinę i + Mikołaja Leszczyńskich,  
                               + Julię i + Jana Płygawko, oraz szwagra + Wiktora - dar intencji od p. Stanisławy 
                               Płygawko z rodziną 
 

CZWARTEK, 26 LISTOPADA 2015; Dzień powszedni; 
 

  10:00 – Za śp. zmarłych z rodzin ++ Bartoszków, ++ Leszczyńskich i ++ Karpów - dar  
                               intencji od pp. Leszczyńskich 
 10:30 – NABOŻEŃSTWO ZA ZMARŁYCH Z WYPOMINKAMI 
 

PIĄTEK, 27 LISTOPADA 2015; Dzień powszedni; 
 

 10:00 – Za śp. syna + Janusza Perzyńskiego z okazji 6. rocznicy śmierci - dar intencji  
                               od mamy Heleny i siostry 
 10:30 – NABOŻEŃSTWO ZA ZMARŁYCH Z WYPOMINKAMI 
 18:30 – NABOŻEŃSTWO ZA ZMARŁYCH Z WYPOMINKAMI 
 19:00 – Za śp. mamę + Janinę Lesiak na 30 dzień po śmierci - dar int. od całej rodziny  

       19:30 – GODZINA ŚWIĘTA - Okazja do Spowiedzi Św. 
 

SOBOTA, 28 LISTOPADA 2015; Dzień powszedni; 
 

     8:30 – Do Miłosierdzia Bożego w intencji syna Wojciecha  
 14:00 – CHRZEST - Patryk BŁĘDZKI  
  14:00 – CHRZEST - Nicole DĄGA 
 14:00 – CHRZEST - Victoria Anna MATEJA 
 15:00 – CHRZEST - Fabricio BIHARI                

           I TYDZIEŃ  ADWENTU 
 18:30 – Za śp. męża + Antoniego Krukowicza w 1. rocz. śmierci - dar int. od żony Barbary 
NIEDZIELA, 29 LISTOPADA 2015; 1 ADWENTU;  
 

   9:30 – Za śp. brata + Mariusza Bujakowskiego z okazji urodzin - dar intencji od brata  
                               Macieja z żona Katarzyną 
  11:00 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski i zdrowie 
                               przyjaciół Moniki i Jarka Stanowskich oraz Ich dzieci Julietki i Allana  
   19:00 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski i zdrowie 
                               w dniu 2. Rocznicy Ślubu dla małżonków Iwony i Krzysztofa Torbo i Ich córki Laury 

P O R Z Ą D E K    M S Z Y    Ś W I Ę T Y C H    I    � A B O Ż E Ń S T W 



*  DZIŚ UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYZTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA – Ustanowił ją 
papież Pius XI w 1925 roku i polecił obchodzić ją w ostatnią niedzielę października. Po Soborze Waty-
kańskim II przeniesiono ją na ostatnią niedzielę roku liturgicznego, aby zwrócić uwagę na to, że Pan 
Jezus objawi w pełni swoją władzę królewską w dniu ostatecznym, gdy przyjdzie sądzić żywych i 
umarłych. Dziś święto patronalne Akcji Katolickiej. Tego dnia w całej PMK w Anglii i Walii doroczna ko-
lekta na II tacę przeznaczona na IPAK.  
*  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 JESZCZE PRZEZ CAŁY TYDZIEŃ DO SOBOTY trwamy na modlitwie za zmarłych zale-
canych. Duże znaczenie dla zmarłych ma zamawianie Mszy Świętej w Ich intencjach i uczestniczenie 
w nich w sposób pełny, to znaczy przez przyjęcie Komunii Świętej.  
*  NOWY ROK DZUSZPASTERSKI - Dzisiejsza niedziela jest ostatnią niedzielą roku litur-
gicznego, który przeżywaliśmy pod hasłem: „Nawróćcie się i wierzcie w Ewangelię”. Za tydzień – 
pierwsza niedziela Adwentu nowego roku liturgicznego, któremu przyświecać będzie hasło: „Nowe ży-
cie w Chrystusie”.  

LEKTORZY:  - przypominamy, że od Adwentu obowiązuje cykl czytań „B”; a w tygodniu „rok I”. 
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   13.12.15   g. 9.30 – rodzina  pp. Biedka                      *  g. 11.00 –  A. Dębska & H. Rożkowiec 
Niedziela   20.12.15   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. 
*  ZAPISY NA KATECHEZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ DO BIERZMOWANIA 2016 
- Zgłoszenia można pobrać ze strony internetowej parafii. Przyjęcie sakramentu bierzmo-
wania planujemy w czerwcu 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.  
*  GRATULACJE DLA ORGANISTÓW I SCHOLI - Z racji przypadającego dzisiaj 22 listopa-
da wspomnienia św. Cecylii, patronki muzyki sakralnej i śpiewu kościelnego, Z okazji święta patronal-
nego kierujemy wyrazy uznania i wdzięczności pod adresem: panów organistów, scholii, a także 
wszystkich którzy służą Panu Bogu i naszej parafii, przez śpiew i grę na instrumentach. Mile będą wi-
dziani nowi kandydaci do tych gremiów. W przekonaniu, że dla Pana Boga warto się poświęcić, zapra-
szamy wszystkich posiadających odpowiednie predyspozycje. 

*  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 auto-

karową do miasta Lincoln. W ten weekend odbywa się tam bowiem jeden z największych w Europie targów bożonarodze-

niowych. Z targami czy bez Lincoln warto odwiedzić!. Koszt przejazdu 15 funtów. Zapisy w sklepiku. Zdecydowanie naj-

*  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 � I A    D U S Z P A S T E R S K I E 



większą 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 bu-
dynku, 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 Zdobywcę, 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! 

KOMITET PARAFIALNY SPRZEDAJE SYMBOLICZNE DACHÓWKI NA KOŚCIÓŁ  
Szanowni Parafianie. Trwa FUNDACJA symbolicznych dachówek na 
nowy dach kościelny. Wpłat dokonywać można u Ks. Proboszcza 
lub w Sklepiku i w Szkole. Każda osoba dostanie świadectwo potwier-
dzające ten fakt. Bardzo liczymy na państwa hojność. Wzrost fundu-
szów widzimy na "termometrze" przy wejściu do świątyni. Koszt zmia-
ny dachu to 30.500GBP. + 1000 Euro koszt Krzyża na szczyt kościoła  
ZAPRASZAMY TAKŻE DO FUNDACJI KRZYŻA NA KOŚCIÓŁ W 

FORMIE GĄSIORA OZDOBY DACHOWEJ  

FUNDACJA jednej DACHÓWKI  
- symbolicznej cegiełki - to £ 5.00. 

KOŃCZĄ SIĘ PRACE PRZY REMONCIE DACHU KOŚCIOŁA - 
przy pogodzie deszczowej NIESTETY SIĘ przedłużają: 1/ PO-
KRYTO PASAMI OŁOWIU SKRAJ DACHU NA STYKU BUDY-
NEK KOŚCIOŁA OŚRODEK od strony budynku szkolnego. 2/ 
OSADZONO NA GĄSIORACH DACHU I RAMIENIU PO-

PRZECZNYM KRZYŻA - pas „stalowych iglaków” (patrz foto) zabezpieczający pokrycie 
dachu przed siadaniem na nim ptactwa. Warto przy tej okazji ukazać sposób montażu 
(patrz foto) GĄSIORÓW na zakładkę - specjalnymi dostarczonymi przez producenta 
uchwytami, bez grama zaprawy cementowej 3/ PODŚWIETLONO KRZYŻ NA SZCZYCIE 
KOŚCIOŁA dwoma ledowymi reflektorami prądu 12 V (producent daje gwarancje na 100 
tyś. godzin) - z frontu i tyłu krzyża. 4/ ROZPOCZĘTO ZAKŁADAĆ PODBITKE DACHO-
WĄ OD FRONTU KOŚCIOŁA - zakładamy drewnopodobną podbitkę, niedawno wprowa-

dzoną na rynek angielski 2. razy droższą od podbitki białej. Front prawie gotowy. 
*  ŚWIĘTY MIKOŁAJ ZAWITA I DO NAS W sobotę 5 grudnia o godzinie 13:30 zawita 
do nas sam Święty Mikołaj. Rodzice dzieci spoza Polskiej Szkoły mogą również zapisywać dzieci na 
spotkanie z szanownym gościem. Liczba miejsc ograniczona. Cena biletu 7.00. Zapraszamy, bilety 
do nabicia w sklepiku. 

15/11/15  + Kopertki - £ 105.55 +  Ofiary Gift Aid - 296.77 +  na tacę - £ 368.65+ Biuletyn - £ 27.58 
Czeki na konto parafialne prosimy wypisywać na PCM Leeds 

*  OFIARODAWCOM ŚWIĘC WOTYWNYCH którzy w październiku do skarbony złożyli dar - £ 106.33  
*  ROYAL BRITISH LEGION - dziękuje uczniom klasy GCSE, pro-
wadzonej przez p. Daniela Babynko, za przeznaczenie dochodu z poprowa-
dzonej przez klasę kawiarenki na rzecz Funduszu Maków. Dziękujemy także 
babci Oli Szatkowskiej za pomoc dzieciom i wspieranie ich w pracy. A wszy-
Parafianom, którzy wsparli nasz cel dziękujemy gorąco, polecając jednocze-
śnie wszystkie nasze niedzielne kawiarenki Ich uwadze i szczodrobliwości. 
  

*  PREZES ZJEDNOCZENIA POLSKIEGO W LEEDS - Stanisław Guścin - dzię-
kuje wszystkim, którzy uświetnili ubiegłą niedzielę, obchodzoną w naszym Ośrodku jako nie-
dziela Niepodległości, swą obecnością i zaangażowaniem w przygotowanie obchodów. Pre-
zes ZP składa serdeczne Bóg zapłać Księdzu Proboszczowi, Polskiej Szkole Sobotniej, har-
cerzom, grupie Funky Eagles i scholii Pierwszego Dnia Tygodnia. Wszystkim raz jeszcze - 
serdeczne Bóg zapłać. 
 

S E R D E C Z E  +  P O D Z I Ę K O W A � I A  +  B Ó G  Z A P Ł A Ć 


