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WNIEBOWSPIĄPIENIE  PAŃSKIE 
 Św. Jan Paweł II mówił w Krakowie 10 czerwca 1979 m.in.: 
„Człowiek każdy idzie przed siebie, podąża ku przyszłości i narody idą 
przed siebie i ludzkość cała. Iść przed siebie to znaczy nie tylko ulegać 
wymogom czasu, pozostawiając stale za sobą przeszłość, dzień wczoraj-
szy, rok, lata, stulecia. Iść przed siebie to znaczy mieć świadomość celu”. 
 Wniebowstąpienie Pańskie, które stanowi tajemnicę zamykającą 
ziemskie życie Chrystusa, rozpoczyna życie Kościoła. Przypomina nam 
jednocześnie, że mamy iść przed siebie ze świadomością, że zdążamy do 
celu, jakim jest niebo, dom Ojca.  
Wniebowstąpienie obchodzimy czterdzieści dni po Zmartwychwstaniu. 
Pierwotnie w tradycji Kościoła święto Wniebowstąpienia było połączone 
ze świętem Zesłania Ducha Świętego pięćdziesiąt dni po Zmartwychwsta-

niu. Od V wieku święta te zostały rozdzielone. Uroczystość ta jest przygotowaniem na otrzymanie przez nas Ducha Świętego. 
 Średniowiecze wprowadziło do liturgii tego dnia zwyczaj procesji symbolizującej przejście Jezusa z uczniami na Górę Oliw-
ną oraz Jego wstąpienie do nieba. Po zakończonej procesji uroczyście podnoszono figurę zmartwychwstałego, a po odczytaniu 
Ewangelii gaszono paschał. Obecnie liturgia przypomina nam szczególnie o stałej obecności Chrystusa w życiu apostołów. Po swo-
im zmartwychwstaniu często ukazywał się uczniom, by w końcu powrócić do Ojca. Tym samym przetarł nam szlak do nieba, odno-
sząc ostateczne zwycięstwo nad grzechem i śmiercią.  
 Określenie "Wniebowstąpienie Pańskie" pochodzi z opisu, przekazanego przez św. Łukasza w Dziejach Apostolskich (Dz 1, 
9-11). Ewangeliści piszą o tym fakcie niewiele. Mateusz w ogóle nie mówi o wniebowstąpieniu, Marek wspomina lakonicznie: "Po 
rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba" (Dz 16, 19). Jan wzmiankuje w formie przepowiedni. Miejscem wniebowstąpie-
nia Jezusa była Góra Oliwna. Z tej góry, gdzie rozpoczęła się męka Chrystusa, wzięła początek także Jego chwała. Jezus polecił 
Apostołom, aby nie odchodzili z Jerozolimy, lecz by oczekiwali spełnienia obietnicy Zesłania Ducha Świętego (por. Dz 1, 4-5). Po 
powrocie do Jerozolimy Apostołowie "trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, Maryją, Matką Jezusa, i braćmi Je-
go" (Dz 1, 14). Pan Jezus tajemnicą swojego Wniebowstąpienia żył na długo przed jej dokonaniem się. Przy Ostatniej Wieczerzy 
wprost zapowiada swoje odejście do niebieskiego Ojca i wyjaśnia dlaczego tak się ma stać: 
 Jezus, widząc, że nadeszła Jego godzina przejścia z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich 
umiłował... wiedząc, że... od Boga wyszedł i do Boga idzie (J 13, 1. 3) W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie by-
ło, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i 
zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem (J 14, 2-3) Znacie drogę dokąd Ja idę... Jeszcze chwila, a świat nie 
będzie Mnie oglądał... Słyszeliście, że wam powiedziałem: Odchodzę i przychodzę znów do was. Gdybyście Mnie miłowali, rozra-
dowalibyście się, że idę do Ojca (J 4, 19. 28) Teraz idę do Tego, który Mnie posłał, a nikt z was nie pyta Mnie: "Dokąd idziesz?".  
Ale przecież to wam powiedziałem, smutek napełnił wam serce. Jednakże mówię wam prawdę: Pożyteczne jest dla was moje odej-
ście, bo jeżeli nie odejdę, Pocieszyciel nie przyjdzie do was... A jeżeli odejdę, poślę Go do was... Wyszedłem od Ojca i przyszedłem 
na świat; znowu opuszczam świat i idę do Ojca (J 16, 5-7. 28) 
 Używana na zachodzie łacińska nazwa ascensio kładzie nacisk na to, że wniebowstąpienie Jezusa dokonało się własną mo-
cą. Święty Augustyn podkreśla ten fakt stwierdzając, że "Nikt nie wstąpił do nieba poza Tym, który z nieba zstąpił, Synem Czło-
wieczym, który jest w niebie" (Sermo de Ascensione Domini), prawosławni używają biblijnej, greckiej formy analepsis (wzięcie do 
góry). Wagi Wniebowstąpienia nie sposób przecenić. Dzięki niemu to obecność Chrystusa rozpościera się poza horyzont czasu i 
przestrzeni – jest deklaracją wielkiej miłości i miłosierdzia, jest dowodem przyjaźni Boga z człowiekiem, potwierdzeniem słów: 
Oto Ja jestem z Wami po wszystkie dni aż do skończenia świata... 
 Nie sposób także przecenić bliskości duchowej tego wydarzenia dla każdego z nas. Przyglądając się bowiem scenie Wniebo-
wstąpienia zobaczymy apostołów wpatrujących się w niebo. Zupełnie jak my dzisiaj, bo mimo postępu technicznego, zdumiewają-
cych odkryć i przekonania o własnej samowystarczalności człowiek wciąż wpatruje się w niebo. Po chwili przychodzi otrzeźwienie, 
wybudzenie z letargu biernego wpatrywania się... 
 Na bierność bowiem nie powinno być w naszym życiu miejsca. Tak przy Wniebowstąpieniu, jak i wcześniej przy Zmar-
twychwstaniu, powinniśmy podjąć refleksję nad swoim dotychczasowym życiem. Ten wielki dar nie jest tylko prezentem od Ojca. 
Ten dar szczególnie nas, chrześcijan zobowiązuje do dawania świadectwa o zmartwychwstałym. Dawania świadectwa własnym 
postępowaniem. Bóg patrzy na nas każdego dnia. Jeśli o cokolwiek będziemy go prosić, otrzymamy. Od dnia tego zdarzenia na 
Górze Oliwnej Jezus jest zawsze blisko nas. On sam powiedział: " A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia 

świata"   (Mt 28, 20). Apostołowie czuli jego obecność i radowali się z niej. My też powinnyśmy. Jeśli tylko będziemy chcieli mieć go 
w swoim sercu, stanie się dla nas siłą na każdy dzień. Jeśli Bóg jest z nami, któż może stanąć przeciwko nam? (opr. M.I.) 



NIEDZIELA, 8 MAJA 2016; UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO; 
   9:30 – Za śp. rodziców + Katarzynę i + Stanisława Szkodów, brata + Adolfa  
                               oraz męża + Bernarda - dar intencji od pani Reginy Fletcher z rodziną 
                  10:30 – NABOŻEŃSTWO MAJOWE - III dzień Nowenny do Ducha Świętego 
                  11:00 – Do Chrystusa Zmartwychwstałego w intencji Ojczyzny naszej Polski  
                               i wszystkich Polaków żyjących na emigracji z prośbą o Błogosławieństwo 
                               Boże abyśmy zachowali wiarę, kulturę narodową i język ojczysty - dar intencji 
                               od Polskiej Szkoły Sobotniej 
                  11:00 – BŁOSŁAWIEŃŚTWO ROCZNIAKA - Mikołaj GOŁUCH (Msza św. 3.05.br.) 
Pontefract 16:15 – Za śp. ojca + Henryka Bacha w 3. rocznicę śmierci - dar intencji od córki Renaty  
                                z mężem Andrzejem 
          19:00 – Za śp. rodziców + Piotra i + Weronikę Bajek oraz babcię + Franciszkę - dar in-
tencji 
                               od syna Antoniego z rodziną 
PONIEDZIAŁEK, 9 MAJA 2016; UROCZYSTOŚĆ ŚW. STANISŁAWA, bpa i męcz. patrona Polski; 

       10:00 – Za śp. matkę chrzestną + Emilię Augustyniak - dar intencji od pani Anny Hobson 
 10:30 – NABOŻEŃSTWO MAJOWE - IV dzień Nowenny do Ducha Świętego 
WTOREK, 10 MAJA 2016; Dzień powszedni;    
                  10:00 – Za śp. + Zofię i + Stanisława Chodorów, + Rozalię, + Ludwika  
                               i + Stefana Korzępów oraz + Wandę Biedka 
                  10:30 – NABOŻEŃSTWO MAJOWE - V dzień Nowenny do Ducha Świętego 
ŚRODA, 11 MAJA 2016; Dzień powszedni; 
                  10:30 – NABOŻEŃSTWO MAJOWE - VI dzień Nowenny do Ducha Świętego                   
                  11:00 – Za śp. rodziców + Franciszkę i + Franciszka Walkowiczów oraz  
                               siostrę + Krystynę - dar intencji od pani Stefanii Bajek z rodziną 

       19:00 – Za śp. rodziców + Zofię i + Krystyna Książkiewiczów, oraz + Władysławę  
                     i + Andrzeja Idziaków - dar intencji Joanny z synami i Małgosi oraz Marty z rodziną 

CZWARTEK, 12 MAJA 2016; Dzień powszedni; 
 10:00 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławione owoce Dnia I Komunii Świętej  
                                dla wnuka Aleksandra i Jego rodziców Joanny i Bartłomieja oraz brata  
                                Wiktora - dar intencji od dziadków pp. Polów   
                   19:00 – Za śp. męża + Jerzego Kawalca w dniu 5. rocznicy śmierci - dar intencji  
                                od żony Ireny i Antoniego  
                   19:30 – NABOŻEŃSTWO MAJOWE - VII dzień Nowenny do Ducha Świętego   
PIĄTEK, 13 MAJA 2016; Wspomnienie NMP Fatimskiej;  

  10:00 – Za śp. + Marię Osolińską z okazji urodzin - dar intencji od pani Anny Matusz-
czyk 
 19:00 – Za śp. rodziców + Piotra i + Antoninę Stanisławskich z okazji rocznicy  
                                śmierci mamy - dar intencji od syna Tadeusza z siostrą Marią 

        19:30 – GODZINA ŚWIĘTA - NABOŻEŃSTWO MAJOWE - Okazja do Spowiedzi Św.  
SOBOTA, 14 MAJA 2016; ŚWIĘTO ŚW. MACIEJA, APOSTOŁA; 
  8:30 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o szczęśliwe rozwiązanie dla żony Żanety oraz 
                                zdrowie dla dzieciątka i mamy - dar int. od męża Pawła z dziećmi Hanią i Krzysiem 
                  14:00 – CHRZEST - Edward OLIVER   
                  15:00 – CHRZEST - Nina Maya DOROSZ                         

                    VII TYDZIEŃ ZWYKŁY - Wigilia Uroczystości Zesłania Ducha Świętego 
   18:30 – Za śp. rodziców + Celinę i + Józefa Olszewskich - dar int. od córki Danusi z rodziną 
                  19:15 – NABOŻEŃSTWO MAJOWE - IX dzień Nowenny do Ducha Świętego  
NIEDZIELA, 15 MAJA 2016; UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO; 
   9:30 – Za śp. rodziców + Annę i + Ryszarda Laskowskich - dar intencji od córki z rodzi-
ną 
                  10:30 – NABOŻEŃSTWO DO DUCHA ŚWIĘTEGO I MAJOWE 
                  11:00 – Do Bożej Opatrzności w intencji Weteranów PSZ w Leeds z prośbą o zdrowie  
Harrogate 16:30 – Za śp. babcię + Lucynę Domańską zmarłą w Polsce - dar intencji na udział  
                               w pogrzebie od wnuczki Moniki z mężem Pawłem  

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 



          19:00 – Za śp. ojców + Antoniego Bujnowskiego i + Stanisława Leszczyńskiego oraz  
                               zmarłych z rodzin ++ Leszczyńskich, ++ Bujnowskich, ++ Karczewskich  
                               oraz ++ Budukiewiczów 
*  WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE W dzisiejszą uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego 
wyznajemy wiarę, że Pan Jezus wstąpił do nieba, by przygotować dla nas miejsce i tam na nas 
wszystkich oczekuje.  
*  „JUŻ SIĘ ZBLIŻYŁ MIESIĄC MAJ” - trwa miesiąc Maryi – miesiąc, który w naszej polskiej 
tradycji jest naznaczony modlitwą razem z Maryją, Matką Jezusa i przez Jej wstawiennictwo. Na 
wspólnym śpiewie litanii loretańskiej będziemy spotykać się codziennie wg porządku nabożeństw. 
 

*   UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEGO STANISŁAWA BISKUPA - PATRONA POLSKI - Z racji 
niedzieli i uroczystości Wniebowstąpienia Pańskiego na jutro została przeniesiona uroczystość Święte-
go Stanisława, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski. Zapraszamy do wspólnej modlitwy 
podczas Mszy Świętych, które odprawimy o godz. 10:00. 
*  NOWENNA PRZED UROCZYSTOŚCIĄ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO - odprawiana jest 
codziennie na początek nabożeństwa majowego. 
W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM: 

9 V – św. Stanisław, biskup i męczennik, patron naszej Ojczyzny, dbający o powierzonych sobie wier -
nych, wspomagający ubogich i niewahający się wypomnieć królowi Bolesławowi Śmiałemu jego grzesz-
nego postępowania; 

13 V - w piątek przypada 99. rocznica pierwszego objawienia fatimskiego i 35. rocznica zamachu na 
Świętego Jana Pawła II. To dzień wspomnienia NMP Fatimskiej. Nabożeństwo fatimskie odprawimy na 
majowym. 

14 V – św. Maciej, wybrany do grona dwunastu Apostołów po zdradzie Judasza, męczennik. 
*  PRZYPOMNIENIE - KOŃCZY SIĘ OKRES KOMUNII ŚWIĘTEJ WIELKANOCNEJ - Chcie-
libyśmy przypomnieć, że uroczystością Zesłania Ducha Świętego kończymy okres Paschalnej Pięć-

dziesiątnicy, a zatem też tzw. okres Komunii świętej wielkanocnej. Codziennie przed i po Mszy Świętej 
można skorzystać z sakramentu pokuty i pojednania, aby móc uczynić zadość przykazaniom kościel-
nym – obowiązkowi raz do roku przystąpienia do spowiedzi świętej i przyjęcia w okresie wielkanocnym 
Jezusa w Komunii świętej. 
LEKTORZY:  - przypominamy, że od Adwentu obowiązuje cykl czytań „C”; a w tygodniu „rok II”. 
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 
Niedziela   22.05.16   g. 9.30 – rodzina  pp. Biedka             *  g. 11.00  –  I KOMUNIA ŚWIĘTA 
Niedziela   29.05.16   g. 9.30 – T. Tosta i M. Epstein        *   g. 11.00 –  T. Hough & W. Świercz 
Niedziela     5.06.16  g. 9.30 – A. Sztyrbicka i B. Malach    *   g. 11.00 –  rodzina pp. Kula 
 

*  KOLEKTA SPECJALNA NA FUNDACJĘ JANA PAWŁA II  - Zgodnie z kalendarzem zbiórek na 
rok 2016 w niedzielę 15 maja 2016 we wszystkich Lokalnych PMK w Anglii i Walii należy przeprowa-
dzić kolektę specjalną na powyższą Fundację. - financeadminpckm.  
*  PRZYGOTOWANIE DO SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA – Pary, które zakończyły kurs i 
odbyły spotkanie indywidualne w Poradni Życia Rodzinnego mogą zgłaszać się na ostatnie spotkanie 

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 

*  OKAZJA DO SPOWIEDZI ŚWIĘTEJ  codziennie ½ godziny przed każdą Mszą Świętą,  
*  KSIĘGA INTENCJI MSZALNYCH NA ROK 2016  - 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. 



na probostwie - z Ks. Proboszczem. Można się umówić telefonicznie. 
*  ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE (III) - w Sakramentalny Związek Małżeński pra-
gną wstąpić Krzysztof OZIMEK - kawaler i Marta MISZCZYK - panna - Parafianie PMK Le-
eds. 
 Polecając Ich modlitwie, prosimy ewentualne przeszkody  zgłaszać w kancelarii parafialnej. 

 

KATECHEZA PRZYGOTOWAWCZA DO BIERZMOWANIA 2016 - Przyjęcie sakra-
mentu bierzmowania - 25 czerwca 2016 roku z okazji obchodów 40-lecia Poświęce-
nia Naszego Kościoła. 8 Katecheza: 

 15.05.2016r. + NIEDZIELA + GODZ. 11:00 + PO SUMIE W KOŚCIELE.  
 

*   GODZINA ŚWIĘTA - W KAŻDY PIĄTEK OD GODZ. 19:30 DO 21:00 - każdego tygo-
dnia w piątek możemy adorować Pana Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie od 19:30 
do 20:30. Jest wtedy także okazja do spowiedzi świętej. Apel Jasnogórski w łączności z Jasną Górą 
przez Radio Maryja jest o godz. 20:00 czasu angielskiego. 
*  POLSKIE DAY CENTRE  - Zaprasza Seniorów na wspólny obiad każdej środy od godz. 11 
*  ZAPRASZAMY NA AKADEMIĘ 3. MAJA - Polska Szkoła Sobotnia w Leeds zaprasza w 
niedziele 8 maja po sumie o 12.30 na Akademię Majową. W tym roku oprócz upamiętniania 
uchwalenia Konstytucji Trzeciego Maja będziemy również spoglądać wstecz na 1050 lat dziejów 
naszego narodu i państwa jako bytu chrześcijańskiego. Na scenie jak zwykle nasi uczniowie, jak i 
Schola Pierwszego Dnia Tygodnia.  

*  FESTIWAL NALEWEK I DESTYLATÓW - Zapraszamy na festiwal nalewek i destyla-
tów, który odbędzie się w niedzielę 15 maja po Mszach świętych. Szczegóły znajda Państwo na 
plakatach. Oprócz degustacji trunków zapraszamy także na grilla:-) 
 Trwa Rozdanie niebieskich kopertek Gift Aid - po każdej niedzielnej Mszy Świętej można je po-
brać w kaplicy. U referenta Gift Aid i Ks. Proboszcza można będzie uzyskać wszystkie informację na 
ten temat, a nowi ofiarodawcy będą mogli podpisać deklarację. 
 1/05/16 + Kopertki - £ 124.16 + Ofiary Gift Aid - 450.52 + na tacę - £ 430.00 + Biuletyn - £ 29.70 

Czeki na konto parafialne prosimy wypisywać na PCM Leeds 
*  DOBRODZIEJOM SZKOŁY ŻYCIA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO I EWANGELIZACJI - składamy serdeczny 

Bóg Zapłać dar - £ 1208.32p. na jej dzieła ewangelizacji  

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 


