
Nr 20 (2391)   +          OKRES  WIELKANOCNY        +           15.05.2016 

M.B.CZĘSTOCHOWSKIEJ I ŚW. STANISŁAWA KOSTKI W LEEDS. 

  „ CHAPELTOWN ” 

ADRES KS. PROB.      +      6A, Harehills Lane, LEEDS, LS7  4EY     +   tel.  0113-2623220 
POLSKI OŚRODEK KATOLICKI  +  Newton Hill Road, Leeds, LS7 4JE +  tel.  0113-3183397,  
info@parafialeeds.org.uk +  +  +  +  +  +  +  +   +  +  + Na  prawach  rękopisu   +  +  +  Ks. Prob.  Jan  Zaręba 

                     POLSKIEJ PARAFII     Registered Charity No: 1119423  

For Private Circulation Strona internetowa parafii: www.parafialeeds.org.uk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 W piątym rozdziale Listu do Gala-
tów czytamy, że owocem ducha jest mi-

łość, radość, pokój, cierpliwość, uprzej-

mość, dobroć, wierność, łagodność, opa-

nowanie (5, 22-23). Paweł w tym frag-
mencie przedstawia nam charakter no-
wego człowieka, kierującego się logiką 
ducha, a nie ciała. Po tych cechach można 
poznać owoc, będący rezultatem za-
mieszkiwania w człowieku Ducha Święte-
go. Nie ma tu mowy o owocach w liczbie 
mnogiej, lecz o jednym owocu, niejako 
jednej kiści winogron. 
 Paweł przedstawia owoc Ducha 
Świętego bardzo atrakcyjnie. Każdy 

chciałby być dobry, pełen miłości, radości, pokoju, ale ciało nie jest w stanie tego wyprodukować. Może to tylko imitować. 
 Owoc o takich cechach może zrodzić tylko Duch Święty. Tak jak fabryka nie może wytworzyć owocu, lecz jedynie pro-

dukt, tak też owoc Ducha Świętego nie jest rezultatem pracy człowieka nad własnym charakterem, ale wynikiem działania Du-
cha Świętego owocem nowego narodzenia się, owocem niepodzielnego serca, duchowego obrzezania, przemienionego umysłu. 

 Rezultat ludzkich czynów nigdy nie będzie żywym owocem opisanym przez św. Pawła, lecz tylko jego imitacją. Bez Ducha 
Świętego nic dobrego uczynić nie możemy. Opisywanym we wcześniejszych wersetach wspomnianego rozdziału uczynkom zro-
dzonym z ciała: nierząd, nieczystość, wyuzdanie, uprawianie bałwochwalstwa, czary, nienawiść, spór, zawiść, wzburzenie, nie-

właściwa pogoń za zaszczytami, niezgoda, rozłamy, zazdrość, pijaństwo, hulanki i tym podobne, przeciwstawia Paweł owoc 
działania Ducha Świętego, a nie dobre uczynki wymuszone ciężką pracą nad skażoną naturą człowieka.  

 Każdy wierzący, który narodził się na nowo i świadomie przyjął dar Ducha Świętego, posiada ten owoc w jakimś stopniu. 
Niektóre cechy dominują, inne są zaniedbane. Troska o to, by ten owoc był obfity, jest dla chrześcijanina częścią jego natury. W 
swoim pragnieniu poddania się Duchowi Świętemu jest najbardziej sobą. 

 Owoc Ducha widoczny w życiu wierzącego w obfitości jest znakiem jego bogatego, duchowego życia, najlepszym świa-
dectwem uwiarygodniającym przynależność do Jezusa Chrystusa, żywym wyznaniem wiary. 

 Drzewo rodząc owoce, nie musi czytać poradników, by wiedzieć, jak to się robi. Nie chodzi na konferencje o przynosze-
niu obfitego owocu, bo jest to dla niego najbardziej naturalna rzecz na świecie. Przynoszenie owocu Ducha Świętego leży w 
naturze człowieka zrodzonego z Ducha, zakorzenionego w miłości Chrystusa, ożywionego Duchem Świętym. Po tym owocu 
można poznać, kim naprawdę jest. 

 Osoba, która postanowiła naśladować Chrystusa, ale nie została przez Niego obdarzona nowym życiem, będzie przeży-
wała frustracje i doświadczała wielkiego ciężaru, próbując wyprodukować coś, co nie jest dla niej naturalne. Jezus powiedział 
do Nikodema: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi powtórnie, nie może ujrzeć królestwa Bożego. Tylko 
osobiste doświadczenie nowego narodzenia się w Chrystusie może spowodować radykalną przemianę skażonej grzechem natu-
ry człowieka, przemienić go w nowe stworzenie, odnowić jego myślenie, nadać duchowych barw jego charakterowi, przeobrazić 
jego wolę i pragnienia. To doświadczenie nadaje nowy sens całemu życiu, które nigdy nie będzie już takie jak kiedyś. 

 Nie zapominajmy, że owoc jest do jedzenia, a nie do przechowywania, chlubienia się nim czy adorowania go. Ludzie, 
którzy nas otaczają, są głodni miłości, radości, pokoju, jak i innych cech owocu Ducha Świętego. Gdy zobaczą ten owoc w na-
szym życiu, będą wiedzieli, że mamy coś, czego im brakuje. Wówczas dajmy się ludziom do jedzenia: dobrzy jak chleb, radośni 
jak matka odnajdująca zagubione dziecko, cierpliwi i uprzejmi, promieniujący wewnętrznym pokojem i miłością. 

 To wszystko, co w nas ludzie cenią, nie jest rezultatem naszych wysiłków, lecz owocem działania Ducha Świętego. 
 Życie Chrześcijanina jest walką grzesznej cielesności z nową naturą nadaną przez Chrystusa (2 Koryn:an 5.17). Jako upa-

dły rodzaj ludzki, nadal jesteśmy uwięzieni w ciele, które pragnie grzesznych rzeczy (Rzymian 7.14-25). Jako Chrześcijanie posia-
damy Ducha Świętego w sobie i Jego moc, która uzdalnia nas do przezwyciężania zachowań naszej grzesznej natury (2 Koryn-
:an 5.17; Filipian 4.13). Chrześcijanin nigdy nie osiągnie całkowitego zwycięstwa w okazywaniu wszystkich owoców Ducha 
Świętego. Jest to główny cel życia chrześcijańskiego, aby pozwolić Duchowi Świętemu rozwijać więcej i więcej Jego owocu w 
naszym życiu, i pozwolić Duchowi Świętemu zwalczać przeciwne, grzeszne pragnienia. Owoc Ducha jest tym, co Bóg pragnie aby 
przejawiało się w naszym życiu, a z pomocą Ducha Świętego jest to możliwe. ( z Internetu wybrała M.I.) 



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 z prośbą o Błogosławieństwo Boże i dar zdrowia dla  
                    Weteranów i Członków Koła Polskich Sił Zbrojnych z ok. Walnego Zebrania 

Harrogate 16:30 – Za śp. babcię + Lucynę Domańską zmarłą w Polsce - dar intencji na udział  
                               w pogrzebie od wnuczki Moniki z mężem Pawłem  
          19:00 – Za śp. ojców + Antoniego Bujnowskiego i + Stanisława Leszczyńskiego oraz  
                               zmarłych z rodzin ++ Leszczyńskich, ++ Bujnowskich, ++ Karczewskich  
                               oraz ++ Budukiewiczów 
PONIEDZIAŁEK, 16 MAJA 2016; ŚWIĘTO NMP, MATKI KOŚCIOŁA;   

       10:00 – Za śp. + Marię Osolińską i + Ann Baxter - dar intencji od Heleny Bednarz z rodziną 
 10:30 – NABOŻEŃSTWO MAJOWE 
  19:00 – Msza Św. Żałobna na udział w pogrzebie w Polsce: 
                               Za śp. babcię + Genowefę Śwmiech - dar int. od wnuczki Magdy Dziedzic z rodziną 
WTOREK, 17 MAJA 2016; Dzień powszedni;    
                  10:00 – Za śp. córkę + Krystynę zd. Stocka w dniu 2. rocznicy śmierci  
                               oraz męża + Tadeusza Stockiego - dar intencji od mamy i żony Heleny 
                  10:30 – NABOŻEŃSTWO MAJOWE 
ŚRODA, 18 MAJA 2016; Dzień powszedni; 
                  10:30 – NABOŻEŃSTWO MAJOWE                   
                  11:00 – Za śp. brata + Ludwika Jentas - dar intencji od siostry Urszuli z rodzina z Kanady 
CZWARTEK, 19.05.; ŚWIĘTO JEZUSA CHRYSTUSA NAJWYŻSZEGO I WIECZNEGO KAPŁANA 
 10:00 – Za śp. rodziców + Jana i + Franciszkę Hernik - dar intencji od syna Jama z rodziną 
                   19:00 – 1/ Do Bożej Opatrzności z prośba o Błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski  
                                     i zdrowie dla rodziny pp. Karoliny i Adriana oraz córki Weroniki  
                             – 2/ Za śp. tatę + Jerzego Grzelak z ok. imienin i urodzin - dar int. od córki Karoliny 
                             – 3/ Za śp. rodziców + Zofię i + Ryszarda Szewczyk oraz brata + Jacka - dar intencji  
                                od córki Barbary 
                   19:30 – NABOŻEŃSTWO MAJOWE   
PIĄTEK, 20 MAJA 2016; Dzień powszedni - III miesiąca ku czci Miłosierdzia Bożego;  

  10:00 – Za śp. rodziców + Franciszka i + Walerię Banaszuk w rocznice Ich śmierci - 
dar 

                     intencji od córki Haliny Rożkowiec z rodziną 
 19:00 – Do Miłosierdzia Bożego z prośbą o Błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski  
                                i zdrowie dla ROCZNIAKA - Marii BELING, rodziców Angeliki, Dominika i siostry  

        19:30 – GODZINA ŚWIĘTA - NABOŻEŃSTWO MAJOWE - Okazja do Spowiedzi Św.  
SOBOTA, 21 MAJA 2016; Wspomnienie św. Jana Nepomucena; 
                    8:30 – Za śp. teściową + Katarzynę Malach w 21 rocznice śmierci - dar intencji synowej 
                               Barbary z rodziną 
                  14:30 – CHRZEST - Szymon Jan STRECZEŃ   
                  14:30 – CHRZEST - Nikodem MARTINKA                         

                                  VIII TYDZIEŃ ZWYKŁY 
                  18:30 – Za śp. tatę + Bolesława Sowińskiego - dar intencji od synów 
          18:30 – BŁOGOSLAWIEŃSTWO ROCZNEGO DZIECKA - Marii BELING  
                  19:15 – NABOŻEŃSTWO MAJOWE - IX dzień Nowenny do Ducha Świętego  
NIEDZIELA, 22 MAJA 2016; UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY; 
   9:30 – Do Bożej Opatrzności z prośba o Błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski 
Ducha 
                               Świętego i zdrowie dla córki Adrianny Green w dniu urodzin oraz córki Eli - dar  
                               intencji od rodziców pp. Zuzanny i Zygmunta Green  
                  10:30 – NABOŻEŃSTWO MAJOWE 

       11:00 – W INTENCJI DZIECI 1. KOMUNIJNYCH I ICH RODZIN ORAZ GOŚCI 
  13:00 – W INTENCJI DZIECI 1. KOMUNIJNYCH I ICH RODZIN ORAZ GOŚCI       

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 



Normanton16:30 – CHRZEST - Casper WOJNAROWSKI 
          19:00 – Za śp. córkę + Krystynę Fallofield zd. Stocka w 2 rocznicę śmierci - dar intencji  
                               od mamy Heleny z rodziną 
*  UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO Obchodzimy dziś święty dzień Pięćdzie-
siątnicy, w którym Duch Święty zstąpił na Apostołów zebranych na wspólnej modlitwie. Wspominamy 
początek Kościoła i dziękujemy, że Duch Święty towarzyszy wiernym ze swoim światłem i swoją mocą. 
Wyrażamy wdzięczność za dar Ducha Świętego otrzymany w sakramentach chrztu i bierzmowania.  
*  KOLEKTA SPECJALNA NA FUNDACJĘ JANA PAWŁA II  - Zgodnie z kalendarzem zbiórek na 
rok 2016 dzisiejszej niedzieli 15 maja 2016 we wszystkich Lokalnych PMK w Anglii i Walii należy prze-
prowadzić kolektę specjalną na powyższą Fundację. - financeadminpckm.  
*  „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. 
*   ŚWIĘTO NMP, MATKI KOŚCIOŁA - W sposób szczególny do Maryi jako Matki wszystkich 
wierzących, Matki Kościoła zwrócimy się jutro, w Jej święto poświęcone właśnie temu tytułowi uroczy-
ście potwierdzonemu przez bł. papieża Pawła VI na zakończenie trzeciej sesji Soboru Watykańskiego 
II w listopadzie 1964 r. Zapraszamy do wspólnej modlitwy podczas Mszy Świętej o godz. 10:00 I 19:00. 
W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM: 

16 V – św. Andrzej Bobola, jezuicki kapłan, wspaniały duszpasterz, gor liwy kaznodzieja i spowiednik, 
którego życie jaśniało blaskiem prawdziwej wiary, dla której złożył swoje życie w ofierze; patron naszej 
Ojczyzny. 

      19 V - czwartek - oddamy cześć Jezusowi Chrystusowi, Najwyższemu i Wiecznemu Kapłanowi.  

            To nowe święto, wpisane do kalendarza liturgicznego na polecenie papieża Benedykta XVI, od 2013 roku    
            jest obchodzone w naszej Ojczyźnie. Msze Święte o godz.… 

21 V - w sobotę przypada wspomnienie św. Jana Nepomucena - patrona spowiedników 
*  UROCZYSTOŚĆ  BOŻEGO  CIAŁA - W NIEDZILĘ 29 MAJA  - Po Sumie wyruszymy z ko-
ścioła w PROCESJI  EUCHARYSTYCZNEJ - wokół naszego polskiego ośrodka do 4 ołtarzy – NIEZA-
LEŻNIE OD POGODY – „PAMIĘTAMY O PARASOLACH” – bo nie zdarzyło się w historii naszej Para-
fii, abyśmy odwołali kiedykolwiek PROCESJĘ BOŻEGO CIAŁA. Zapraszamy wszystkich Parafian do 
publicznego wyznania wiary w obecność Chrystusa w Najświętszej Eucharystii. Liczymy na obecność 
dziewczynek sypiących kwiaty przed Najświętszym Sakramentem I DZIECI KOMUNIJNYCH ROCZNI-

KA 2015 I 2016. Prosimy tradycyjnie o przygotowanie ołtarzy: 1/Parafian należą-
cych do Wspólnoty Szkoły Życia Chrześcijańskiego i Ewangelizacji; 2/ Harcer-
stwo; 3/ Żywy Różaniec 4/ Polska Szkoła 
*  ROCZNICA I KOMUNII ŚWIĘTEJ 2015/2016 - będzie w naszej para-

fii w uroczystość Bożego Ciała, która decyzją Konferencji Episkopatu w Anglii i Walii przypada w nie-
dzielę 29 maja. Na Sumę o godz. 11:00. zapraszamy wszystkie dzieci i rodziców, które w zeszłym roku 
przyjęły w naszym kościele I Komunię Świętą jak i te, które  były do niej przygotowywane i przyjęły Ją 
w Polsce.  
LEKTORZY:  - przypominamy, że od Adwentu obowiązuje cykl czytań „C”; a w tygodniu „rok II”. 
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 
Niedziela   12.06.16  g. 9.30 – Rodzina pp. Epstein   *   g. 11.00 –  M. Ions & Patriae Fidelis 
*  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 

*  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. 



*  ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE (I) - w Sakramentalny Związek Małżeński pra-
gną wstąpić Dominik BERNACIAK - kawaler i Paula BORNIKOWSKA - panna - Parafianie 
PMK Leeds. 
*  ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE (I) - w Sakramentalny Związek Małżeński pra-

gną wstąpić Dawid PYRDOŁ - kawaler i Emilia BAĆKOWSKA - panna - Parafianie PMK Leeds. 
 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 Poświęcenia 
Naszego Kościoła. 9 Katecheza: 

 29.05.2016r. + NIEDZIELA + GODZ. 11:00 + PO SUMIE W KOŚCIELE.  
 

Kapłan: Czcigodny Ojcze, Kościół święty prosi przeze mnie o udzielenie sakramentu bierzmowania 
zgromadzonej tu młodzieży. 
Biskup: Czy młodzież ta wie, jak wielki dar otrzymuje w tym sakra-
mencie i czy przygotowała się należycie do jego przyjęcia? 
Kapłan: Jestem przekonany, że wszyscy przygotowali się do bierzmowania, 
uczestniczyli bowiem przez szereg dni w słuchaniu słowa Bożego i modlitwie 
oraz przystąpili do sakramentu pokuty. 
Biskup: Drodzy Bracia i Siostry, powiedzcie przed zgromadzonym tu 
Kościołem, jakich łask oczekujecie od Boga w tym sakramencie? 
Kandydaci: 

Pragniemy, + 
aby Duch Święty, którego otrzymamy, +  
umocnił nas do mężnego wyznawania wiary + 
i do postępowania według jej zasad. + Amen 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ROZMOWY - z księdzem proboszczem - DOPUSZCZJĄCYM  
KANDYDATÓW DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA  

ROZPOCZNĄ SIĘ OD PONIEDZAŁKU 22 MAJA  
DO SOBOTY 28 MAJA CODZIENNIE  

PO MSZY ŚWIĘTEJ WIECZORNEJ O GODZ. 19:45 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

SPOWIEDŹ ŚWIETA DLA DZIECI I KOMUNIJNYCH I ICH RODZIN 

czwartek 19 maja - godz. 17:00-19:00 i godz. 
19:45-20:30 

piątek 20 maja - godz. 17:00-19:00 i godz. 19:45
-20:30 

sobota 21 maja - godz. 11:00-12:00 i godz. 
13:15-14:30 i godz. 19:30-20:30 
*   GODZINA ŚWIĘTA - W KAŻ-
DY PIĄTEK OD GODZ. 19:30 DO 21:00 - każ-
dego tygodnia w piątek możemy adorować Pana Jezusa obecnego w Najświętszym Sakra-
mencie 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 

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 


