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"ZE WZGLĘDU NA MOJE IMIĘ PODNIOSĄ NA WAS RĘCE I BĘDĄ WAS PRZEŚLADOWAĆ…                 
BĘDZIECIE ZNIENAWIDZENI PRZEZ WSZYSTKICH ZE WZGLĘDU NA MOJE IMIĘ,                                              

ALE WŁOS WAM Z GŁOWY NIE SPADNIE. PRZEZ SWOJĄ WYTRWAŁOŚĆ OCALICIE WASZE DUSZE" 
  26-go lipca dwóch nożowników, należących do tzw. Państwa Islamskiego, wtargnęło do kościoła we fran-

cuskiej Normandii. Terroryści zmusili 84-letniego proboszcza parafii Jacques'a Hamel'a, aby klęknął przed nimi, a na-
stępnie poderżnęli mu gardło. Nagrywali swoją zbrodnię. Zanim doszło do mordu islamiści wygłosili „manifest” - przed 
ołtarzem - w języku arabskim. 

Śmierć ojca Hamela jest przykładem współczesnego męczeństwa za wiarę w Chrystusa, ale nie jest to przykład 
jedyny. Dramat męki i śmierci Chrystusa odnawia się nie tylko w liturgii, ale także w życiu tysięcy Jego wyznawców. 
Co dziesiąty chrześcijanin liczy się dziś z możliwością zapłacenia najwyższej ceny za przynależność do Chrystusa. 

  Przykładów brutalnego prześladowania chrześcijan dostarcza nam świadectwo, które złożyła w Radiu Wa-
tykańskim s. Raghida Al Khouri, była dyrektorka katolickiej szkoły w Damaszku.: „W miastach i wioskach okupowa-
nych przez zbrojne ugrupowania dżihadystów czy muzułmańskich ekstremistów chrześcijan stawia się wobec alternaty-
wy: szahada, czyli muzułmańskie wyznanie wiary, albo śmierć. Niekiedy dają też oni możliwość wykupu. A że chrze-
ścijanie nie mogą zaprzeć się swej wiary, wybierają męczeństwo. I jest to męczeństwo bestialskie, niesłychane wręcz 
akty przemocy .Na przykład w Maaluli ukrzyżowano dwóch młodych chrześcijan, ponieważ nie chcieli złożyć wyzna-
nia szahady. Oprawcy powiedzieli im: „A zatem chcecie umrzeć jak wasz Mistrz, w którego wierzycie. Macie wybór: 
albo szahada, albo was ukrzyżujemy”. No i ukrzyżowali ich. Jednego na oczach jego własnego ojca, którego potem 
zresztą zabili”. 

Jan Paweł II w jednym z najczęściej cytowanych fragmentów listu apostolskiego "Tertio millennio adveniente" 
napisał: "U kresu drugiego tysiąclecia Kościół znowu stał się Kościołem męczenników… Świadectwo dawane Chrystu-
sowi, aż do przelania krwi, stało się wspólnym dziedzictwem zarówno katolików, jak i prawosławnych, anglikanów, 
protestantów… To świadectwo nie może zostać zapomniane" (TMA 37). Papież zachęcał w tymże liście, by nie zapo-
minać o świadectwie męczenników wszystkich Kościołów, ponieważ "chyba najbardziej przekonujący jest ten ekume-
nizm świętych, męczenników" (TMA 37). Ta wyraźna zachęta została również ukazana w ekumenicznej encyklice "Ut 
unum sint", w której Jan Paweł II przypomniał, że "my - chrześcijanie - mamy już wspólne Martyrologium". Choć 
wspólnota chrześcijan jest niedoskonała, gdyż podzielona w wymiarze widzialnym, to pozostaje realna i doskonała "w 
tym, co wszyscy uważamy za szczyt życia łaski: w męczeństwie (martyria) aż do śmierci, w tej najprawdziwszej reali-
stycznej komunii z Chrystusem, który rozlewa własną krew i przez tę ofiarę przybliża ku sobie tych, którzy niegdyś byli 
daleko" (UUS 84). 

Dzisiaj  w Korei Płn. w obozach, więzionych jest około 100 tys. wyznawców Chrystusa. Publiczne głoszenie 
ewangelii równa się niemal wyrokowi śmierci. Zamykane są całe rodziny. Informacje o prześladowaniach z krajów ko-
munistycznych przedostają się na zewnątrz szczególnie trudno. W blokadzie informacyjnej przodują Chiny. Ludzie, 
którym udało wyjechać się z kraju, nie chcą mówić, boją się o własne życie – twierdzi Tomasz Korczyński z Pomocy 
Kościołowi w Potrzebie, międzynarodowej organizacji niosącej pomoc prześladowanym chrześcijanom. Na czarnej 
liście znajduje się łącznie 75 państw, w których chrześcijanie różnych obrządków doznają cierpień na tle religijnym.  

Obok krajów komunistycznych, szczególnie zła jest sytuacja chrześcijan w krajach muzułmańskich. Zdarzają 
się pogromy, jak ten w miejscowości Gojra, gdzie jedenaście osób zostało zamordowanych, wśród nich siedmioro spa-
lono żywcem. Ponad 40 domów zostało zburzonych. Kilka dni wcześniej tłum muzułmanów zaatakował sąsiednie mia-
steczko. Tam zniszczono ponad sto budynków należących do chrześcijan. Zdemolowano cztery świątynie. Następny 
atak nastąpił we wrześniu w tej samej prowincji Setki osób musiało ratować się ucieczką. Głównym celem stał się ko-
ściół, który oblano benzyną i podpalono. Według danych zebranych przez Konferencję Biskupów Katolickich, z tytułu 
ustaw przeciw bluźnierstwu (bluźnierstwem jest bycie chrześcijaninem) w Pakistanie ścięto 964 osoby, z czego 119 
chrześcijan. Udział chrześcijan w ogólnej liczbie skazanych na śmierć jest bardzo wysoki – wyznawcy Chrystusa stano-
wią bowiem zaledwie 1,6 proc. w 176-milionowej populacji Pakistanu. 

Do prześladowań dochodzi także w Afryce. Na początku marca 2010r. media obiegła wiadomość o zamordo-
waniu ponad 500 osób w Nigerii. Wyznawcy islamu tam to niemal 40 proc. populacji, lecz są społecznością bardziej 
ekspansywną niż chrześcijanie. Na terenach zdominowanych przez muzułmanów religia staje się obowiązującym 
wszystkich prawem. 

Każdego roku, pierwszej dekadzie XXI wieku, zginęło 170 tyś. wyznawców Chrystusa. Oznacza to, że co pięć 
minut ginie chrześcijanin za wiarę. Jest to prawdziwy holokaust, o którym bardzo niechętnie się mówi. Dane te przed-
stawiono na sympozjum „Dobrzy zostaną umęczeni. Prześladowania chrześcijan w XXI wieku".  

I jeszcze jedno - po okrutnym mordzie na ojcu Hamelu, amerykański publicysta dziennika „Wall Street Journal” -
Sohrab Ahrami -postanowił, o przyjęciu chrztu świętego. (na podst. int. M.I.) 



 

NIEDZIELA, 31 LIPCA 2016; 18 ZWYKŁA; 
                         9:30 – Za śp. babcię + Antoninę Chlewicką, śp. Ojca chrzestnego + Jana Gawęckiego           
  i wujka + Kazimierza Wiącka - w darze intencji od rodziny pp. Anety i Sylwestra Kowalczyk                                       
                  11:00 – Za śp. rodziców ++ Władysławę i Antoniego Kominotto, braci ++ Ryszarda, Janka, 
    siostrę + Agnieszkę i męża + Stanisława Majsterek - w darze intencji   
    od Krystyny Majsterek z synem Mieczysławem           
           19:00 – O Błogosławieństwo Boże dla Gabriela Chmielewskiego w 9 rocznicę urodzin  
    - w darze intencji od rodziców Agaty i Daniela i brata Dominika 
                               
PONIEDZIAŁEK, 1 SIERPNIA 2016; Św. Alfonsa Marii Liguoriego, bp i dr Kościoła, wspomnienie 

       10:00 – Do Miłosierdzia Bożego z prośbą o Błogosławieństwo Boże , zdrowie i potrzebne 
    łaski Ducha Świętego dla Marka i Hali oraz wnuczki Oliwii i wnuków Krystiana        
    i Adama - w darze intencji od Rodziców i Dziadków 

 19:00 – INTENCJA WOLNA 
 
WTOREK, 2 SIERPNIA 2016; Św. bp Euzebiusza z Vercelli, Św. Piotra Juliana  Eymarda, 
                  10:00 – Za śp. syna i brata + Krzysztofa Karolczuk w 30 dzień po śmierci - w darze intencji 
   od mamy Haliny i Siostry z Rodziną 
                  19:00 – INTENCJA WOLNA 
 
ŚRODA, 3 SIERPNIA 2016; Dzień powszedni 
                  11:00 – Za śp. wujka + Wacława Sadowskiego w kolejną rocznicę śmierci    
    - w darze intencji od Danusi i Ryszarda Krupowieckich 
  19:00 – W intencji zadośćuczynienia Panu Bogu za popełnione grzechy 
 
CZWARTEK, 4 SIERPNIA 2016; Św. Jana Marii Vianneya, prezbitera, wspomnienie 
    10:00 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski  
       i zdrowie dla Sarah i Harrego Scullion - w darze intencji od Danuty i Ryszarda Krupowieckich 
  13:00 – Pogrzeb śp. + JÓZEF DUBICKI 
  14:30 – Pochówek na cmentarzu Killingbeck  
  19:00 – Do Bożej Opatrzności o Błogosławieństwo Boże, wszelkie łaski i zdrowie dla  
    wnuczki Sophie Mirga w dniu 2 rocznicy urodzin oraz dla jej rodziców Celest 
     i Bobi - w darze intencji od Dziadków 
 
PIĄTEK, 5 SIERPNIA 2016; Rocznica poświecenia rzymskiej Bazyliki Najświętszej Marii Panny 
                   10:00 – O Błogosławieństwo Boże dla żony Moniki Patalan w dniu urodzin oraz 9 rocznicy 
ślubu Moniki i Pawła prosząc o opiekę Matki Bożej dla rodziny córki Julii i o szczęśliwe rozwiązanie 
                   19:00 – W intencji taty Mirosława o przemianę serca i pragnienie poznania Boga   
   - w darze intencji od córek 
                                                            
SOBOTA, 6 SIERPNIA 2016; Przemienienie Pańskie, święto 
 10:00 – W intencji osób odwiedzających chorą w szpitalu z prośbą o Boże                        
        błogosławieństwo, zdrowie i wszelkie łaski dla Sarah, Lusi, Krysi, Zosi, Wandy i innych 
 11:00 – O Boże Błogosławieństwo, łaski i zdrowie dla męża Jana Szczepura z okazji 60-tej 
rocz. urodzin i córki Katarzyny z okazji 25 rocz. urodzin - w darze intencji od żony Elżbiety z Rodziną 
                 XIX TYDZIEŃ ZWYKŁY  
  18.30 –  Za śp ojców + Stanisława Adamczyka i + Stanisława Adamczyk - w darze intencji 
    od rodzin pp. Szymona i Magdaleny z Dziećmi                               
 
NIEDZIELA, 7 SIERPNIA 2016; 19 ZWYKŁA; 
    9:30 – Za śp. dziadka + Czesława Kowiorski - intencja od wnuczki Katarzyny z Mężem                         
  11:00 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże dla Członków Koła Żywe-
go Różańca w Leeds i ich rodzin oraz za zmarłych ++ Członków - dar int. od Kół Żywego Różańca 
Harrogate  16.30 – W intencji rodziny pp. Dąbrowskich i pp. Smith prosząc o Błogosławieństwo Boże
          19:00 – O Błogosławieństwo Boże dla Roczniaka Błażeja Jana Moruś - w darze intencji od 
    rodziców Marcina i Renaty oraz Rodzeństwa 
DZISIEJSZA EWANGELIA: „Kościół jest święty: Kościół... uznawany jest przez wiarę za niezachwianie święty. 
Albowiem Chrystus, Syn Boży, który wraz z Ojcem i Duchem Świętym doznaje czci jako „sam jeden Świę-
ty”, umiłował Kościół jako oblubienicę swoją, siebie samego zań wydając, aby go uświęcić; złączył go też ze 
sobą jako ciało swoje i hojnie obdarzył darem Ducha Świętego na chwałę Bożą" . Kościół jest więc "świętym 

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 

 



Ludem Bożym", a jego członkowie są nazywani "świętymi" (Lumen gentium, 39,12; 1 Kor  6,1). Kościół 
zjednoczony z Chrystusem jest uświęcany przez Niego; przez Niego i w Nim staje się on również uświęcają-
cy... W nim "dzięki łasce Bożej osiągamy świętość" (Lumen gentium, 48)... Członkowie Kościoła powinni 
dążyć do doskonałej świętości...  
WOLNE INTENCJE MSZALNE W SIERPNIU - serdecznie zapraszamy Parafian do składania swych 
intencji szczególnie w tym okresie wakacyjnym. Może przybywają do nas nasi bliscy prośmy wraz       
z nimi i Ks. Zastępcą w naszych intencjach. Wszystkim wypoczywającym i udającym się na wakacje 
życzymy bezpiecznego i radosnego czasu odpoczynku.  

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM: 

Św. Alfons Maria Liguori - włoski duchowny katolicki, założyciel redemptorystów, biskup, kaznodzieja i poeta, święty Kościoła kato-
lickiego, doktor Kościoła. 
Św. Euzebiusz z Vercelli - jeden ze starożytnych italskich pisarzy wczesnochrześcijańskich, teolog, apologeta, pierwszy biskup Vercel-
li, święty. 
Św. Piotr Julian Eymard - francuski marysta (FSM) i ksiądz katolicki, założyciel Kongregacji Eucharystianów, apostoł kultu 
eucharystycznego 
Św. Jan Maria Vianney - proboszcz z Ars, francuski ksiądz, tercjarz franciszkański 
Przypadające 5-go sierpnia wspomnienie dotyczy rocznicy poświęcenia bazyliki Najświętszej Maryi Panny " Większej"  w Rzy-
mie. Przymiotnik ten wynika z faktu, że jest to pierwszy i największy kościół rzymski poświęcony Maryi. Jest to także jedna z pierw-
szych na świecie świątyń poświęconych Matce Bożej. Kościół tak dalece ją wyróżnia, że należy ona do czterech tzw. bazylik większych 
Rzymu, które każdy pielgrzym nawiedzał w roku świętym, jeśli pragnął uzyskać odpust zupełny. Należą do nich: bazylika laterańska 
św. Jana (będąca katedrą biskupa Rzymu), bazylika św. Piotra na Watykanie, bazylika św. Pawła za Murami i właśnie bazylika Matki 
Bożej Większej. W Bazylice tej czci się Matkę Bożą Śnieżną. Według tradycji, w 352 r. Maryja ukazała się papieżowi Liberiuszowi i 
rzymskiemu patrycjuszowi Janowi, nakazując im budowę kościoła w miejscu, które im wskaże. 5 sierpnia, w okresie upałów, Wzgórze 
Eskwilińskie pokryło się śniegiem - tam zbudowano świątynię. 
W bazylice znajdują się relikwie żłóbka betlejemskiego i starożytny obraz Matki Bożej. Jest on największym skarbem bazyliki. Paweł 
V wystawił ku jego czci przebogatą kaplicę, od jego rodu zwaną także Borghese. Ołtarz, w którym mieści się obraz, jest wykładany 
agatami, ametystami i lazurytem. Całość kaplicy jest wyłożona najkosztowniejszymi marmurami. Sam obraz Matki Bożej pochodzi z 
XII w. Ma wyraźne cechy bizantyjskie, o czym świadczą litery greckie. Dziecię Jezus trzyma księgę Ewangelii. Maryja trzyma Dziecię 
na lewym ręku i obejmuje je prawą. Ma pierścień na ręku, bogaty naszyjnik na szyi z dużym, kosztownym krzyżem. Jest piękny zwy-
czaj, że co roku w uroczystość Matki Bożej Śnieżnej (5 sierpnia) właśnie w kaplicy Matki Bożej z kopuły zrzuca się płatki białych róż, 
przypominające płatki śniegu. Są one również symbolem niezliczonych łask, jakie wyprasza sobie tu lud rzymski. Obraz jest uważany 
za cudowny. Jest też koronowany koronami papieskimi. Lud rzymski nazywa go Salus Populi Romani - Ocaleniem Ludu Rzymskiego, 
gdyż w Rzymie panuje powszechne przekonanie, że ten obraz wiele razy ratował Wieczne Miasto.  
LEKTORZY:  - przypominamy, że od Adwentu obowiązuje cykl czytań „C”; a w tygodniu „rok II”. 
Niedziela   31.07.16   g. 9.30 – rodzina  pp. Biedka             *   g. 11.00  –  A. Dębska & H. Rożkowiec 
Niedziela     7.08.16   g. 9.30 – T. Tosta i M. Epstein        *   g. 11.00 –  T. Hough & W. Świercz 
Niedziela   14.08.16  g. 9.30 – A. Sztyrbicka i B. Malach    *   g. 11.00 –  rodzina pp. Kula 
Niedziela   21.08.16  g. 9.30 – Rodzina pp. Epstein   *   g. 11.00 –  M. Ions & Patriae Fidelis 
Niedziela   28.08.16       g. 9.30 – J. Epstein i J. Lesiak           *   g. 11.00 –  P. Szlaużys & H. Stanisławska 
 

*  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. 
*  KOLEJNE ZEBRANIE DLA MINISTRANTÓW DOPIERO PO WAKACJACH we wrześniu - 
odbędzie się w sobotę 10 września - po zajęciach szkolnych o godz. 13:05. ZAPRASZAMY KAN-

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 JESIENNA 2016 – ROZPOCZNIE SIĘ 
W SOBOTĘ 24 WRZEŚNIA 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 25 WRZEŚNIA 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. 



DYDATÓW I ZAINTERESOWANYCH SŁUŻBĄ LITURGICZNĄ.  
ZAPISY DZIECI I KOMUNIJNYCH NA KATECHEZĘ - 2016/2017 - Prosimy rodziców dzieci, 
którzy pragną przygotować Je do Pierwszej Komunii Świętej w naszej Parafii lub w polskich para-
fiach rodzinnych, aby zgłosili swoje pociechy na katechezę do 15 sierpnia br. u Ks. Proboszcza. Pro-
simy wypełnić formularz zgłoszeniowy ze strony Internetowej Parafii i osobiście złożyć go w zakrystii 
na ręce duszpasterza. Katecheza dla dzieci rozpocznie się we wrześniu. 
 

POCZĄTEK ROKU SZKOLNEGO 2016/2017 - W POLSKIEJ SZKOLE SOBOTNIEJ - rozpocznie się 
Mszą Świętą Dziękczynną w intencji Państwa Zuzanny i Zygmunta Green z podziękowaniem za pra-
cę na rzecz naszej Szkoły, w sobotę 10 września o godz. 9:15. Zapraszamy serdecznie na nią wszyst-
kich Rodziców i Nauczycieli. Prosimy o punktualność. 
ZMARŁ ŚP. JÓZEF DUBICKI - w sobotę 9 lipca br. zaopatrzony Sakramentami 
Kościoła. Wyrażając współczucie rodzinie i przyjaciołom, polecamy naszego śp. 
Parafianina modlitwie wspólnoty. Msza Pogrzebowa ś.p. Józefa będzie miała miej-
sce we czwartek 4 sierpnia o godz. 13.00 w naszym kościele. Pochówek na cmentarzu Kil-
lingbeck odbędzie się o godz. 14.30. 
ZMARŁ ŚP. KRZYSZTOF KAROLCZUK - 2 lipca br. w wieku 34 lat, zaopatrzony Sakramentami 
Kościoła. Wyrażając współczucie mamie Halinie i całej rodzinie polecamy śp. naszego brata modli-
twie Parafian. Msza Święta w jego intencji w 30 dzień po śmierci zostanie odprawiona w naszym 

kościele we wtorek 2 sierpnia o godz. 10:00.  
 

PEREGRYNACJA OBRAZU MIŁOSIERDZIA   BOŻEGO W NASZYCH DOMACH  
- TERMINY PRZYJĘCIA OBRAZU ustalamy z DUSZPASTERZEM. Prosimy o wpisy dziękczynne i błagal-
ne do Księgi Peregrynacyjnej. Czym jest Nawiedzenie obrazu Miłosier-

dzia Bożego – w naszej rodzinie i naszym domu? Nawiedzenie obrazu Jezusa Miłosier-
nego Jezu, ufam Tobie! w danej rodzinie, powinno być historycznym wydarzeniem, prze-
mienieniem duchowym całej rodziny, jej wyznaniem wiary.  
ZWIĄZEK KOMBATANTÓW POLSKICH SIŁ ZBROJNYCH W LEEDS 
zaprasza na doroczny obiad     z okazji Święta Żołnierza. Obiad odbędzie się w niedzielę 14go sierpnia, po uro-

czystej Mszy Św. upamiętniającej Zwycięstwo w Bitwie Warszawskiej. Dla członków Związku obiad jest nieod-
płatny. Dla pozostałych gości Ł12.00. Zapisy u Prezesa Stanisława Guścina lub Sekretarz Magdy Ions. Zapra-
szamy  
 

POLSKA SZKOŁA SOBOTNIA W LEEDS POSZUKUJE  asystentów na następny rok szkolny. Osoby chętne pro-
szone są o zgłaszanie się do Dyrektorki Szkoły pani Teresy Hough osobiście lub pisząc na adres 
szkoła@parafialeeds.org.uk 
 

PORADNIA IMIGRACYJNA.   W związku z ogromną ilością informacji prawdziwych, niepraw-
dziwych i fantastycznych zupełnie, puszczanych w obieg po Brexicie, zapraszamy osoby niepewne 
własnego statusu imigracyjnego w przyszłości na darmowe konsultacje imigracyjne w niedzielę 7 
sierpnia od godziny 10.30 w naszej kawiarni. Informacji udzielać będą pracownicy firmy Im-
migration Law Solutions, zarejestrowanej w OISC. Będzie polski tłumacz.  
 
 
 
 

Od poniedziałku 1 sierpnia rozpoczynają się na Dużej Sali prace związane z konserwacją 
podłogi . Z tego powodu sala będzie niedostępna przez 2 tygodnie. Kawiarnia i Day 

Centre odbywać się będą w Małej Sali.  Przepraszamy za niedogodność. 

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 

 

 
24/07/2016  + Kopertki £ 98.06 +  Ofiary Gift Aid £ 294.05 + na tacę - £ 319.85 + Biuletyn - £ 23.85 
Czeki na konto parafialne prosimy wypisywać na PCM Leeds 

Jednodniowa wycieczka autokarowa do Bridlington. 
Polskie Day Centre organizuje w poniedziałek 22-go sierpnia całodzienną wycieczkę nad 
morze do kurortu Bridlington. Dla członków Day Centre koszt wycieczki wyniesie £1.00. Dla osób 

chętnych spoza Day Centre – £10.00 (dorośli) i £8.00 (emeryci, dzieci i młodzież ucząca się do lat 16). Wyjazd 
autokarem spod Ośrodka o godz.8:40,  powrót około godz.19:00.  Zapraszamy. Wpisu na listę wycieczkowi-
czów dokonać można w czasie Day Centre we środę u pani Beaty, u pani Anity lub w naszym sklepiku. 


