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 "Po chrzcie, Polska jako naród wychodzi z własnej dziejowej prehistorii i zaczyna ist-
nieć historycznie" - mówił Jan Paweł II w czasie swojej pierwszej pielgrzymki do Pol-
ski. Myślenie Jana Pawła II o Polsce jest ujęte kontekstualnie tzn. że postrzegał on ideę pol-
skości jako tą która wpisuje się w bogate konteksty dziejowego doświadczenia Europy. Pod-
stawowym zaś i fundacyjnym doświadczeniem jest chrzest narodów, stanowiący o kulturo-
wej jedności Europy.  
 Za sprawą chrztu narody Europy spotykają się we wspólnej historii, która jest zara-
zem ich historią narodową i uniwersalną. Chrześcijaństwo wnosi w dzieje narodu wartości 
uniwersalne związane z wizją człowieczeństwa. Jest ono czynnikiem ponadnarodowym, wa-
runkującym i sprzyjającym etycznemu ładowi życia narodowego i międzynarodowego, 
zwłaszcza wśród narodów sąsiednich, związanych ze sobą wieloma przejawami wspólnoty 
kulturowej, ekonomicznej i politycznej. 
 Ponieważ chrzest jako sakrament niesie w sobie bogaty ładunek wartości humani-
stycznych, staje się fundamentem kultury narodu. Nie jest ona jednak kulturą wyłącznie na-
rodową, ograniczoną horyzontem etnicznym. Chrześcijaństwo tworzy wspólnotę narodów 
opartą na ich duchowej jedności. Duchowa jedność narodów nie jest bynajmniej ich jedno-
rodnością. Znamienne, z jak wielką starannością Jana Paweł II podkreśla bliskość narodów i 
zarazem ich odmienność. (...) 
 Jeśli uświadomimy sobie, że słowa papieża Słowianina zostały wypowiedziane w epo-
ce naznaczonej głębokimi podziałami politycznymi, ekonomicznymi i etnicznymi, łatwiej bę-
dzie zrozumieć ich profetyczność – w pewnym stopniu także prowokacyjność – wobec zasta-
nego porządku. Przywołując kulturowe korzenie polskości związane z chrztem Polski i stosu-
jąc oryginalną teologiczną kategorię „wieczernika dziejów” i „pielgrzymowania poprzez dzie-

je”, ukazuje on aktualność chrześcijańskiej interpretacji dziejów Europy. Odkrywa na nowo europejskie źródła kultury polskiej 
oraz patrzy na Europę jako duchową całość, która powinna na nowo odkryć bogactwo swej duchowej architektury, o której 
stanowią dwa płuca chrześcijaństwa łacińskiego i bizantyńskiego. Świadomość chrześcijańskiej tradycji, która w drugiej połowie 
XX wieku została częściowo zagubiona i okrojona wskutek sekularyzacji, a w krajach komunistycznych była systematycznie nisz-
czona przez ateistyczne państwo, okazuje się w wizji Jana Pawła II istotnym, nieodzownym czynnikiem odzyskania kulturowej 
tożsamości Europy (...) Chrześcijańskie dziedzictwo stanowi żywą tradycję narodów Europy. Pytanie o Polskę, o jej dalszą dzie-
jową przyszłość, Jan Paweł II wiąże z pytaniem o Europę. Nie ukrywa napięcia pomiędzy tradycją a nowoczesnością. Za fałszywą 
uznaje jednak przesłankę, wedle której rzecznikiem wolności byłaby tylko nowoczesność, tak że w jej imię należałoby odrzucić 
tradycję.(...) W okresie zmagania się z komunizmem papież opisywał Polskę jako „ziemię szczególnie odpowiedzialnego Świa-
dectwa” [8], na której rozgrywa się spór o człowieka. Ale również po upadku komunizmu nie przestawał on mówić swym roda-
kom o potrzebie świadectwa, w którym powinna wyrazić się chrześcijańska wizja człowieka jako istoty odnajdującej sens swego 
życia w więzi z Bogiem. Styl życia „jakby Boga nie było” prowadzący do zobojętnienia religijnego, nie tylko czyni Boga „wielkim 
nieobecnym” pośród spraw ludzkich, ale również uderza w wolność samego człowieka, który nie powinien ulegać ideologicznej 
i kulturowej presji. A to znaczy, że chrześcijaństwo ma wartość, o ile stanowi świadomy wybór, poparty krytyczną refleksją nad 
jego znaczeniem. 

Chrześcijaństwo jest nie tylko zbiorem wartości, ono samo jest wartością, którą człowiek – a także całe narody – mogą 
przyjąć lub odrzucić . Ale wobec tego dramatycznego faktu, stwierdza Jan Paweł II, nie wolno nie pytać, w imię czego dokonuje 
się przyjęcie lub odrzucenie chrześcijaństwa. W fazie bierzmowania narodu coraz bardziej liczy się myślenie, krytyczna refleksja, 
respektująca podstawową prawdę o człowieku jako istocie rozumnej, wolnej i żyjącej we wspólnocie. Bierzmowanie narodu to 
bowiem ta faza dziejowa, w której jednostka odkrywa coraz głębiej związek swej podmiotowości z podmiotowością innych, w 
której pełniej dokonuje się interioryzacja wartości i ich społeczny przekaz. 

Dalekowzroczność Jana Pawła II polegała na tym, że nie tylko przypominał swym rodakom chrześcijańską genezę ich 
kultury, ale także dostrzegał konieczność duchowej transformacji całej wspólnoty religijno-kulturowej, do której Polacy weszli 
za sprawą chrztu swego narodu. Kiedy papież kończył Mszę w Warszawie w dniu 2 czerwca 1979 roku modlitwą o odnowę obli-
cza tej ziemi, na pewno w sensie bezpośrednim obejmował nią sprawę wyzwolenia Polski z komunistycznego totalitaryzmu, tak 
mocno uderzającego w godność osoby ludzkiej i suwerenność narodową, ale w sensie dalszym modlitwą tą obejmował całą 
Europę jako wspólnotę ducha, tracącą pamięć i ciągłość swych chrześcijańskich korzeni. 
          (ks. Alfred Marek Wierzbicki: "Dziejowa moc chrztu narodów", wybór i edycja M.I.) 



NIEDZIELA, 17.04.2016; 4 WIELKANOCY - DOBREGO PASTERZA - Tydzień modlitw o powołania; 
   9:30 – Za śp. męża + Wojciecha Epstein w 5. rocznicę śmierci - dar intencji od żony  
                               Janiny z dziećmi 
                  11:00 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże i Dary Ducha Świętego 
                               oraz zdrowie dla córki Agaty Wronieckiej z okazji 13. rocznicy urodzin oraz jak  
                               najowocniejsze przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania - dar intencji od  
                               rodziców Renaty i Krzysztofa oraz brata Pawła  
Harrogate 16:30 – Do Bożej Opatrzności z podziękowanie z ponad 10 lat Błogosławieństwa Bożego  
                               w życiu na emigracji w Anglii z prośbą o opiekę Opatrzności Bożej,  
                               Błogosławieństwo i zdrowie w powrocie i życiu w Polsce dla rodziny państwa  
                               Kasi i Dominika Stępniak i Ich dzieci Karoliny, Kuby i Adasia 
          19:00 – Za śp. babcię + Irenę Fiałkowską w 1. rocznicę śmierci - dar intencji od wnuka 
                               Pawła z rodziną 
 
PONIEDZIAŁEK, 18 KWIETNIA 2016; Dzień powszedni; 
                  10:00 – Za śp. ojca + Władysława Barszczowskiego w rocznicę śmierci - dar intencji  
                               od rodziny pp. Tosta 

 19:00 – Za śp. ojca + Szymona Sawosz w dniu rocznicy śmierci - dar intencji od syna  
                    Stanisława z rodziną 

WTOREK, 19 KWIETNIA 2016; Dzień powszedni;  
                  10:00 – Do Miłosierdzia Bożego za wstawiennictwem św. Jana Pawła II z prośbą  
                               o zdrowie dla córki Anny - dar intencji od rodziców Danuty i Jerzego Kucewiczów 
ŚRODA, 20 KWIETNIA 2016; Dzień powszedni; 
                  11:00 – Za śp. zmarłych rodziców + Józefę i + Józefa Stanisławskich oraz + Józefa Wisza 
                               z okazji dnia Ich imienin św. Józefa - dar intencji od rodzin Stanisławskich i Wiszów 
 CZWARTEK, 21 KWIETNIA 2016; Dzień powszedni; 
 10:00 – Za śp. + Barbarę Korzępa - dar intencji złożony na udział w Ich pogrzebie  
                                od pp. Aliny i Bernarda Sztyrbickich  
PIĄTEK, 22 KWIETNIA 2016; Dzień powszedni;  

  10:00 – Za śp. siostrę + Krystynę Stanisławczuk w 5. rocznicę śmierci - dar intencji od  
                     brata Marcina Nowakowskiego z żoną Iwona i dziećmi 

 19:00 – Za śp. teścia + Wacława Schttuly - dar intencji złożony na udział w pogrzebie  
                                w Polsce od zięcia Dariusza Śliwka z żoną Katarzyną i dziećmi Leonem i Adamem 

        19:30 – GODZINA ŚWIĘTA - Okazja do Spowiedzi Św.  
SOBOTA, 23.04.2016; UROCZYSTOŚĆ ŚW. WOJCIECHA, BPA I MĘCZ. - gł. patrona Polski; 
       8:30 – Za śp. męża + Stanisława Malach w dn. urodzin - dar int. żony Barbary z rodziną 
                  14:00 – CHRZEST - Lena Olga ZABAWA GORZĄD 
                  14:00 – CHRZEST - Nicolas PYTEL 
                  17:00 – MSZA ŚW. ŻAŁOBNA - śp. + Immaculaty KURSEWICZ - int. od syna Marka        

                               V TYDZIEŃ WIELKANOCY 
    18:30 – Za śp. tatę + Stanisława Sławski w dniu rocznicy śmierci i mamę + Annę - dar  
                                intencji od syna Edwarda z rodziną 
NIEDZIELA, 24.04.2016; DZIĘKCZYNIENIE PARAFII W 1050-LECIE ROCZNICY CHRZTU POLSKI; 
   9:30 – Za śp. męża + Wojciecha Jabłońskiego w 20 rocznicę śmierci - dar intencji od  
                               żony Danuty z rodziną 
                  11:00 – W intencji Ojczyzny naszej Polski i wszystkich Polaków żyjących za Jej  
                               granicami z podziękowaniem za dar CHRZTU ŚWIĘTEGO, abyśmy wiarę  
                               mężnie wyznawali, bronili Jej i wg niej żyli 
                  11:00 – CHRZEST - Daniel Dominik LEWANDOWSKI  
Normanton16:15 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże, dary Ducha Świętego  
                               i zdrowie dla córki Pauliny Chruślickiej z okazji 18. rocznicy urodzin - dar intencji  
                               od rodziców Anety i Tomasza oraz rodzeństwa 
          19:00 – Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za ocalenie życia wnuczki  
                               Sophii Niny Mirga z prośbą o zdrowie dla niej - dar intencji wdzięcznych dziadków 

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 



*  NIEDZIELA DOBREGO PASTERZA - W Ewangelii czwartej niedzieli Wielkanocy słyszy-
my, że Pan Jezus porównuje się do pasterza troszczącego się o owce. To porównanie Jezusa do pa-
sterza każe nam nazywać tę niedzielę niedzielą Dobrego Pasterza. 
  W tym dniu przypada Światowy Dzień Modlitw o Powołania, który rozpoczyna kwartalne dni mo-
dlitw o powołania do służby w Kościele. Módlmy się o gorliwych kapłanów i osoby zakonne, którzy bę-
dą naśladować przykład Chrystusa – Dobrego Pasterza. 
*  KOLETKA NA SEMINARIUM DUCHOWNE - postanowieniem Rektora PMK w Anglii i Walii 

co roku w każdej parafii PMK zbierana jest kolekta na potrzeby Seminarium Duchownego ka-
płanów którzy pracują w lokalnej parafii Polskiej Misji Katolickiej. Dzisiejszej niedzieli Dobrego 
Pasterza prosimy o dar ofiarny na drugą tacę u drzwi kościoła na potrzeby WŚSD Archidiece-
zji w Katowicach, które przygotowało do kapłaństwa pracującego wśród nas kapłana.  

 Warto wspomnieć, że w minionym tygodniu obchodziliśmy 12 kwietnia we wtorek 51 rocznicę 
śmierci naszego Ks. Proboszcza kan. Henryka Czornego, który także jako Ślązak przygotowany 
został do kapłaństwa przez WŚSD wtedy z siedzibą w Krakowie. Warto przypomnieć Jego życiorys: 
Urodził się 22 maja 1907 w Bukowie nad Odrą. Uczęszczał do polskiego gimnazjum w Raciborzu. Brał udział w powstaniach śląskich. 
Po maturze wstąpił do Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie i rozpoczął studia na Wydziale Teolo-
gicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. 21 czerwca 1931 przyjął święcenia kapłańskie. Pracował jako katecheta 
w gimnazjum w Siemianowicach. W 1932 roku został mianowany kapelanem siemianowickich harcerzy, a nie-
co później kapelanem tamtejszego hufca. Pod koniec sierpnia 1939 roku został powołany do wojska w charak-
terze kapelana Wołyńskiej Brygady Kawalerii. Uniknąwszy niewoli ukrywał się przed Niemcami. Udał się na 
Słowację, skąd 4 stycznia 1940 przedostał się na Węgry, tam był internowany. 24 września 1940 dostał się do 
Hajfy (Palestyna), gdzie przyjęto go do Armii Polskiej na Wschodzie. Otrzymał nominację na kapelana w bryga-
dzie 3 Dywizji Strzelców Karpackich. Następnie został kapelanem utworzonego w Iraku 6 pułku pancernego 
"Dzieci Lwowskich”. Uczestniczył w walkach II Korpusu o Monte Cassino, Bolonię i Anconę. Za odwagę wykaza-
ną podczas pełnienia na polach bitewnych obowiązków kapłańskich otrzymał szereg odznaczeń, m.in. Order 
VirtuO Militari, Krzyż Walecznych i Złoty Krzyż Zasługi z Mieczami. Bp polowy J. Gawlina nadał mu przywilej 
używania rokiety i kanonickiego mantoletu. Pod koniec wojny ks. Czorny został starszym kapelanem 2 War-

szawskiej Dywizji Pancernej i z tą jednostką II Kor-
pusu przybył we wrześniu 1946 roku do Wielkiej Brytanii. Po zaciągnię-
ciu się do Polskiego Korpusu Przysposobienia i Rozmieszczenia pełnił 
funkcję szefa duszpasterstwa Northern Command w północnej i środko-
wej Anglii.  W 1948 roku z polecenia centrali duszpasterstwa polonij-
nego zorganizował parafię polską w Leeds i został jej proboszczem. Póź-
niej przekazano mu w opiekę polski dekanat obejmujący hrabstwo Yor-
ku. Jako proboszcz i dziekan polskich placówek duszpasterskich na emi-
gracji zorganizował odrębne życie religijne Polaków, krzewiąc wśród 
nich polskie tradycje i obyczaje. Utworzył w Leeds Polski Dom Parafial-
ny. Wielką troską otaczał młodzież, chroniąc ją przed wynarodowieniem 
przez tworzenie polskich szkół, a zwłaszcza harcerstwa. Ofiarnie działał 
w polskich organizacjach społecznych, zwłaszcza kombatanckich, w za-
rządach których pełnił różne funkcje. Był m.in. członkiem Rady Federacji 
Światowej Stowarzyszenia Polskich Kombatantów, zarządu Opieki nad 
Polskimi Cmentarzami Wojennymi, należał do władz Związku Inwalidów 
Wojennych Polskich Sił Zbrojnych, Stowarzyszenia Kapłanów Polskich w 
Wielkiej Brytanii, był członkiem honorowym chóru „Harfa”, wspierał 
klub sportowy „Lechia”. Przez 15 lat powierzano mu funkcję prezesa 
Koła Żołnierzy 6 Pułku Pancernego. Zmarł po ciężkiej chorobie 12 kwiet-
nia 1965. Został pochowany na cmentarzu w Killingbeck w Leeds. 

*  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. 

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 WIOSENNA 2016 – ROZPOCZNIE SIĘ 
W SOBOTĘ 7 MAJA O GODZ. 17:00 W NASZYM KOŚCIELE - cz.1 

godz. 17:00 – 1. Konferencja – TAJEMNICA SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA -  w kościele   
godz. 18:15 – 2. konferencja  – ODPOWIEDZIALNE RODZICIELSTWO cz.I - w kawiarni ośrodka 
        W NIEDZIELĘ 8 MAJA 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 

 

piątek 29 kwietnia   - GODZ. 19:00 w kościele 
sobota 30 kwietnia   - GODZ. 16:30 w ośrodku 
        niedziela 1 maja - GODZ. 16:30 w ośrodku 



*  ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE (III) - w Sakramentalny Związek Małżeński pragną wstą-
pić Marcin SOKOŁOWSKI - kawaler i Ewa ORZECHOWSTKA - panna - Parafianie PMK Leeds. 
*  ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE (I) - w Sakramentalny Związek Małżeński pragną wstą-
pić Krzysztof OZIMEK - kawaler i Marta MISZCZYK - panna - Parafianie PMK Leeds. 
 Polecając Ich modlitwie, prosimy ewentualne przeszkody  zgłaszać w kancelarii parafialnej. 
*  ZMARŁA ŚP. IMMACULATA KURSEWICZ - 6 kwietnia br. w wieku 83 lat. Synowi Mar-
kowi i rodzinie wyrażamy nasze współczucie. Msza Święta Żałobna  zostanie odprawiona - w na-
szym kościele w sobotę 23 kwietnia o godz. 17:00. Wieczny odpoczynek racz Jej dać PanieF 
*  ZMARŁA ŚP. EWA ZAGUBIN - w wieku 55 lat. Rodzinie i przyjaciołom wyrażamy nasze 
współczucie. Msza Święta Żałobna zostanie odprawiona - w naszym kościele w środę 4 maja o 
godz. 19:00. Wieczny odpoczynek racz Jej dać PanieF 
LEKTORZY:  - przypominamy, że od Adwentu obowiązuje cykl czytań „C”; a w tygodniu „rok II”. 
Niedziela   17.04.16   g. 9.30 – rodzina  pp. Biedka             *  g. 11.00 –  A. Dębska & H. Rożkowiec 
Niedziela   24.04.16   g. 9.30 – T. Tosta i M. Epstein        *   g. 11.00 –  T. Hough & W. Świercz 
Niedziela     1.05.16  g. 9.30 – A. Sztyrbicka i B. Malach    *   g. 11.00 –  rodzina pp. Kula 
Niedziela     8.05.16  g. 9.30 – Rodzina pp. Epstein   *   g. 11.00 –  M. Ions & Patriae Fidelis 
Niedziela   15.05.16      g. 9.30 – J. Epstein i J. Lesiak           *   g. 11.00 –  P. Szlaużys & H. Stanisławska 

KSIĘGA INTENCJI NA ROK 2016  
INTENCJE MSZALNE MOŻNA SKŁADAĆ PO MSZAYCH ŚWIĘTYCH W TYGODNIU  

I W NIEDZIELĘ. PAMIĘTAJMY O ROCZNICACH I JUBILEUSZACH 
 

*  JUBILEUSZ 1050-LECIA CHRZTU POLSKI - w naszej parafii włączy-
my się w te uroczystości w niedzielę 23 kwietnia br. w Uroczystość św. Wojciecha.  
KATECHEZA PRZYGOTOWAWCZA DO BIERZMOWANIA 2016 - 
Przyjęcie sakramentu bierzmowania - 25 czerwca 2016 roku z okazji 
obchodów 40-lecia Poświęcenia Naszego Kościoła. 7 Katecheza: 
  

1.05.2016r. + W NIEDZIELĘ + GODZ. 11:00 + PO SUMIE W KOŚCIELE.  
 

*  POLSKIE DAY CENTRE  - zaprasza wszystkich Seniorów naszej parafii na spotkanie to-
warzyskie i smaczny obiad w środę zaraz po świętach od godz. 11:00 do 13:30. 
*  ZWIĄZEK WETERANÓW PSZ W LEEDS zwraca się z prośba do swych członków o 
wpłacanie składek członkowskich za rok 2016 oraz uiszcznie ubiegłorocznych zaległości. Przypomi-
namy, że składka roczna wynosi 2.50. Dziękujemy. 
W Niedzielę Miłosierdzia Bożego, Ojciec Święty Franciszek w przemówieniu przed modlitwą Regina Caeli, 

ogłosił zbiórkę pieniędzy na rzecz ofiar konfliktu na Ukrainie. Ma ona się odbyć we wszystkich kościołach 

katolickich Europy w niedzielę 24 kwietnia. 

 10/04/16 Kopertki - £ 105.50 + Ofiary Gift Aid - 400.70 + na tacę - £ 512.89 + Biuletyn - £ 31.88 
Czeki na konto parafialne prosimy wypisywać na PCM Leeds 

*  OFIARODAWCOM SKARBONY ŚWIEC WOTYWNYCH - którzy zapalając świece złożyli do skarbo-

ny w marcu na potrzeby naszego kościoła dar - £ 239.10p. 
*  PREZES KOMITETU PARAFIALNEGO - dziękuje serdecznie wszystkim Organizacjom i osobom 
prywatnym, które spotkały się pod tablicą katyńską i krzyżem katyńsko-smoleńskim, by złożyć hołd po-
mordowanym w Katyniu oraz pamiętać ofiary tragedii smoleńskiej.  Dziękuję również za  agape - 
"święcone parafialne" będące symbolem i wyrazem chęci uczestniczenia we wspólnotowym przeżywaniu 
Roku Polskiego. Przygotowanie tej uroczystości to ogromny wysiłek za który należy podziękować wszyst-
kim uczestniczącym w tym przedsięwzięciu.  Kłaniam się zatem nisko całej rodzinie państwa Lesiak, pa-
niom Lidii i Alicji Gulmantowicz, Wandzie Kaczmarskiej, Basi Malach, Henryce Pasternak, Halince Rożko-
wiec, Dorotce i Karolinie Sławskim i Dorocie Wacławik oraz panom Mariuszowi Fiukowi i Marcinowi Stani-
sławskiemu. Bardzo serdecznie dziękuje też druhowi Danielowi Babynce i harcerzom za nieoceniona po-
moc w trakcie uroczystości. Specjalne podziękowania kieruje do pań  Agnieszki Kulmaczewskiej i Marysi 
Żukowskiej oraz dzieci z naszej Szkoły Sobotniej za śliczne przedstawienie wiosenne. Dziękuję wszystkim, 
którzy pomagali, wspierali i byli. Bóg zapłać. 
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