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W ubiegłym tygodniu zakończyły się Światowe Dni Młodzieży.  
Najmocniejszym przesłaniem Papieża do zebranych była myśl, że spotkanie z Jezusem może 
odmienić każdego z nas. Odwołując się do Ewangelii wg Św. Łukasza Papież Franciszek mówił: 
„Drodzy młodzi, nie wstydźcie się zanieść Mu wszystkiego, a zwłaszcza słabości, trudów i grze-
chów w spowiedzi: On potrafi was zaskoczyć swoim przebaczeniem i pokojem. Nie bójcie się 
powiedzieć Mu „tak” z całym entuzjazmem serca, odpowiedzieć Mu wielkodusznie, pójść za 
Nim! Nie dajcie sobie znieczulić duszy, ale dążcie do pięknej miłości, która wymaga również 
wyrzeczenia i mocnego „nie” dopingowi sukcesu za wszelką cenę i narkotykowi myślenia tylko 
o sobie i swojej wygodzie.  
Kiedy w życiu zdarza nam się, że mierzymy nisko zamiast wysoko, może nam pomóc ta wspa-

niała prawda: Bóg jest wierny w miłości względem nas, a nawet nieustępliwy. Pomoże nam myśl, że kocha nas bardziej, niż 
my kochamy samych siebie, że wierzy w nas bardziej, niż my wierzymy w siebie, że zawsze nam „kibicuje” jako najbardziej 
niezłomny z fanów. Zawsze czeka na nas z nadzieją, nawet gdy zamykamy się w naszych smutkach, ciągle rozpamiętując 
doznane krzywdy          i przeszłość. Ale przywiązywanie się do smutku nie jest godne naszej postury duchowej! Jest to w 
rzeczywistości jakiś wirus, który zaraża i blokuje wszystko, który zamyka wszelkie drzwi, który uniemożliwia rozpoczęcie 
życia na nowo, ponowny start. Bóg jest jednak nieustępliwy w nadziei: zawsze wierzy, że możemy się podnieść i nie poddaje 
się, widząc nas przygaszonych i bez radości. Robi się smutno, kiedy patrzymy na młodego człowieka w którym nie ma rado-
ści. Jesteśmy bowiem zawsze Jego umiłowanymi dziećmi. Pamiętajmy o tym na początku każdego dnia. Warto, abyśmy co 
rana mówili w modlitwie: „Panie, dziękuję Ci, że mnie kochasz; spraw bym zakochał się w moim życiu!”. Nie w moich wa-
dach, które muszą być poprawione, ale w życiu, które jest wielkim darem: jest ono czasem, aby kochać”. 

Papież w sposób konkretny mówił o tym, że do młodzieży należy budowanie przyszłego świata i to jakim on będzie, 
zależy w dużej mierze od niej. „Jeśli chcecie być nadzieją na przyszłość – powiedział - to są dwa warunki. Pierwszy warunek 
to pamięć. Zawsze zadawajmy sobie pytanie, skąd przychodzę, pamiętajmy o miejscu, z którego pochodzimy, o rodzinie,      
o całej historii. Młody człowiek pozbawiony pamięci nie jest nadzieją na przyszłość”. 

Jako drugi warunek Franciszek wskazał odwagę. Przypomniał, że młodzi muszą iść w przyszłość z odwagą i mieć 
też odwagę pójścia za Jezusem. „Nie wiem, czy będę w Panamie na kolejnych ŚDM, ale zapewniam was o jednym: Piotr tam 
będzie. Piotr zapyta was czy rozmawialiście z dziadkami, ze starszymi ludźmi, by zachować pamięć. Czy mieliście odwagę, 
byliście dzielni, stawialiście czoło; czy potrafiliście zasiać nadzieję na przyszłość. Piotrowi odpowiecie, jasne?” – mówił. 
Jego słowa zostały przyjęte gromkimi brawami. 

I mówił o miłosierdziu jako warunku sine qua non, nowego lepszego świata.  
„Znając żarliwość z jaką podejmujecie misję, śmiem powiedzieć: miłosierdzie ma zawsze młode oblicze. Serce miło-

sierne ma bowiem odwagę, by porzucić wygodę; serce miłosierne potrafi wychodzić na spotkanie innych, potrafi objąć 
wszystkich. Serce miłosierne potrafi być schronieniem dla tych, którzy nigdy nie mieli domu lub go stracili, potrafi stworzyć 
atmosferę domu i rodziny dla tych, którzy musieli emigrować, jest zdolne do czułości i współczucia. Serce miłosierne potrafi 
dzielić swój chleb z głodnym, serce miłosierne otwiera się, aby przyjmować uchodźców oraz imigrantów. Powiedzieć wraz   
z wami „miłosierdzie”, to powiedzieć: szansa, przyszłość, zaangażowanie, zaufanie, otwartość, gościnność, współczucie, ma-
rzenia. Czy umiecie marzyć? Kiedy serce jest otwarte, potrafi marzyć. Wtedy jest w nim miejsce na miłosierdzie. Jest w nim 
miejsce, żeby przytulić cierpiących, żeby być obok ludzi, którzy nie mają pokoju w sercu, którzy nie mają środków do życia, 
którym brakuje tego, co piękne. Wiary. Wszyscy razem powiedzmy: miłosierdzie. Wszyscy, jeszcze raz. Żeby świat usłyszał.  

Jezus Chrystus jest tym, który potrafi obdarzyć prawdziwą pasją życia, Jezus Chrystus jest tym, który nas prowadzi 
do tego, byśmy nie zadowalali się byle czym i dawali to, co w nas najlepsze; to Jezus Chrystus, stawia nam wyzwania, zachę-
ca nas i pomaga nam, by powstawać za każdym razem, kiedy uważamy siebie za przegranych. Jezus Chrystus nam pomaga 
podnosić wzrok i marzyć o rzeczach wzniosłych. Ale Ojcze - ktoś mógłby powiedzieć - tak trudno jest myśleć o rzeczach 
wzniosłych. Tak trudno jest się wspinać, być ciągle w drodze na szczyt. Ojcze, ja jestem słaby, upadam, staram się, ale wiele 
razy mi nie wychodzi. Alpiniści kiedy się wspinają na szczyt, śpiewają piękną pieśń, która brzmi tak: w sztuce wspinania, nie 
chodzi o to, żeby nie upadać, ale żeby nie pozostawać w upadku. Jeżeli jesteś słaby, jeśli upadasz, podnieś wzrok w górę, tam 
jest wyciągnięta ręka Jezusa, który mówi: podnieś się i idź za mną. Ale ile razy? Piotr zapytał Jezusa: ile razy? Siedemdzie-
siąt siedem razy. Jezus wyciąga rękę zawsze wtedy, kiedy upadamy. Zrozumieliście?”  

Zrozumieliśmy?             Oprac. M.I. 
 

 



 

7 SIERPNIA 2016; 19 NIEDZIELA 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 
                   
PONIEDZIAŁEK, 8 SIERPNIA 2016; Św. Dominika, prezbitera; wspomnienie 

       10:00 – O Boże Błogosławieństwo i zdrowie dla taty Czesława z okazji 70 rocznicy urodzin, 
    mamy Teresy i siostry Marzeny też z okazji urodzin - w darze intencji od Anny 

!!! 19:30 – Za  śp. dziadka + Piotra Borkowskiego w 11 rocznicę śmierci i śp. babci + Marii  
    Borkowskiej prosząc o życie wieczne dla nich, a także z prośbą o pełnię łask  
    Bożych i zdrowie dla kochanej mamy i babci - Teresy Cieszewskiej - w dniu  
    urodzin - w darze intencji od rodziny Veacock 

   
WTOREK, 9 SIERPNIA 2016; Św. Teresy Benedykty od Krzyża (Edyty Stein), dziewicy i   
     męczennicy , patronki Europy; święto 
                  10:00 – Za śp. ++ Zofię i Marię Bartoszków oraz śp. dziadków ++ Jana i Aleksandrę  
   Bartoszków - w darze intencji od pp. Leszczyńskich 
                  19:00 – W rocznicę Chrztu świętego Moniki Stanowskiej prosząc o Błogosławieństwo  
   Boże, Dary Ducha Świętego, potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej 
 
ŚRODA, 10 SIERPNIA 2016; Św. Wawrzyńca, diakona i męczennika; święto  
 11:00 – Za śp. + Bolesława Zagajewskiego - w darze intencji od Żywego Różańca 
  12:00 – POGRZEB + DOROTA MAJEWSKA  
  13:30 – Pochówek na cmentarzu Killingbeck  
  19:00 – INTENCJA WOLNA 
 
CZWARTEK, 11 SIERPNIA 2016; Św. Klary, dziewicy, wspomnienie 
    10:00 – Za śp. rodziców ++ Eleonorę i Kazimierza Szwedzińskich i śp. siostrę + Barbarę 
    - w darze intencji od Dzieci z Rodzinami 
   19:00 – Za śp. babcię + Katarzynę i śp. dziadka + Józefa Kostyra - int. od wnuczki Wandy 
 
PIĄTEK, 12 SIERPNIA 2016; Św. Joanny Franciszki de Chantal, zakonnicy 
                   10:00 – Za śp. + Józefę Pawłowską - w darze intencji od Koła Żywego Różańca 
                   19:00 – Za śp. mamę + Lucynę w 2 rocznicę śmierci, śp. ojca + Mieczysława  
   w 11 rocznicę śmierci - w darze intencji od córki Alicji z mężem Marcinem 
                                  
 SOBOTA, 13  SIERPNIA 2016; Świętych męczenników Poncjana papieża i Hipolita, prezbitera 
  10:00 – Za śp. + Ludwika Jentas - w darze intencji od przyjaciela Johna 
     15:00 – CHRZEST LENA LESIUK                                  
             XX TYDZIEŃ ZWYKŁY 
   18.30 – O Błogosławieństwo Boże dla Małżonków Urszuli i Ireneusza Madzia   
    w 12 rocznicę ślubu oraz dla dzieci Konrada i Nathana 
 
 14 SIERPNIA 2016; 20 NIEDZIELA  ZWYKŁA      
  9:30 – Za śp. brata + Władysława i  śp. bratową + Irenę oraz śp. siostrę + Zofię   
    i śp. + Michała Wolińskich - w darze intencji od pp. Sztyrbickich 
                 11:00 – Za śp. ++ Żołnierzy poległych podczas Bitwy Warszawskiej 1920 roku   
    i w czasie II Wojny Światowej - w darze intencji od członków PSZ w Leeds 
Pontefract  16.30 – INTENCJA WOLNA 
          19:00 – Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą   
    o Błogosławieństwo Boże potrzebne łaski i zdrowie dla małżonków   
    Stefanii i Antoniego Bajek z okazji rocznicy ślubu oraz dla ich całej Rodziny  
Komentarz do Ewangelii  (Św. Cyprian (ok. 200-258), biskup Kartaginy, męczennik „O jedności Kościoła, 26-27”) 
To o naszych czasach myślał Pan, kiedy mówił: "Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?" (Łk 18,8).     
Widzimy jak wypełnia się to proroctwo. Coraz mniej doświadczamy bojaźni Bożej, rządów prawa, miłosierdzia, dobrych uczynków... 
Nasze sumienie bałoby się gdyby wierzyło, ale ponieważ nie wierzy, nie boi się. Gdyby zaś wierzyło, byłoby czujne; gdyby było czuj-

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 



ne, wybawiłoby się.  
      Obudźmy się zatem, bracia i siostry, dopóki jeszcze to możliwe. Strząśnijmy sen z naszego bezwładu. Starajmy się zachować           
i praktykować przykazania Pana. Bądźmy tacy, jak mówił Pan: "Trwajcie więc w postawie służących i pilnujcie, by wasze lampy nie 
zgasły. Bądźcie jak ci, którzy oczekują powrotu pana młodego, aby mu otworzyć kiedy tylko przyjdzie i zapuka do drzwi. Szczęśliwi 
służący, których pan zastanie czuwających". 
      Tak, trwajmy w postawie służących, starając się, by kiedy przyjdzie dzień odejścia, nie zastał nas zawstydzonych i spętanych. Niech 
nasze światło promienieje dobrymi uczynkami, niech nam wskazuje kierunek pośród nocy tego świata ku światłu i miłości wiecznej. 
Czekajmy więc z troską i rozwagą na nagłe przyjście Pana, aby kiedy tylko zapuka do drzwi z wiarą przyjąć od Pana wynagrodzenie za 
czujność. Jeśli będziemy przestrzegać tych przykazań, zachowywać te ostrzeżenia i nakazy, podstępy Oskarżyciela nie będą mogły nam 
zaszkodzić podczas snu. Ale uznani za czujnych służących, będziemy królować razem z Chrystusem. 
W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM: 
Św. Dominik Domingo de Guzmán Garcés (ur. ok. 1170) – hiszpański prezbiter, założyciel Zakonu Kaznodziejskiego.  
Św. Teresa Benedykta od Krzyża, właść. Edyta Stein,  (ur . 12 października 1891 we Wrocławiu, zm. ok. 9 sierp-
nia 1942 w KL Auschwitz II-Birkenau – niemiecka filozof pochodzenia żydowskiego, karmelitanka bosa. Patronka Europy.  
Św. Klara - Chiara Offreduccio - zakonnica, duchowa córka św. Franciszka z Asyżu, współzałożycielka klarysek. 
Św. Joanna Franciszka De Chantal - francuska zakonnica, współzałożycielka zgromadzenia wizytek, tercjarka fran-
ciszkańska, starsza siostra arcybiskupa Bourges, Andrzeja Fremyota. 
Św. Poncjan i Hipolit - Poncjan został wybrany na Biskupa Rzymu w 230 r. Jego pontyfikat przypadł na czas trwania 
schizmy związanej z wyborem antypapieża Hipolita. W 234 roku cesarz Maksym zerwał z tolerancją religijną i rozpoczął 
prześladowanie chrześcijan. Zarówno papież Poncjan jak i antypapież Hipolit wraz z innymi duchownymi zostali zesłani 
do kamieniołomów na Sardynię. Poncjan abdykował jako pierwszy - prawdopodobnie po to, by umożliwić wybór swojego 
następcy. Pogodzony z Hipolitem zmarł na wygnaniu w październiku 235 r. na skutek bardzo złych warunków i nieludzkie-
go traktowania. 
Na marginesie: ŚDM w liczbach - 3 miliony pielgrzymów uczestniczyło w uroczystej Mszy Posłania, którą odprawił pa-
pież Franciszek na Campus Misericordia. 187 - z tylu krajów przyjechali do Polski pielgrzymi, którzy uczestniczyli           
w ŚDM. Najwięcej ludzi pochodziło z Polski oraz z Włoch. Gościliśmy też młodych ludzi, m.in. Ghany, Chin, Austrii, We-
nezueli, Peru, Japonii, Włoch, Hiszpanii, Mołdawii, Francji, Czech, Grecji, Meksyku, Argentyny, Kongo, Indii, Węgier, 
Niemiec, Kanady, czy USA. 38 tys. funkcjonariuszy czuwało nad bezpieczeństwem wiernych. 700 dodatkowych pociągów 
uruchomiono dla pielgrzymów. 3 godziny Ojciec Święty spędził na Jasnej Górze. Podczas wizyty papieża w Częstochowie 
służby medyczne interweniowały ok. 70 razy. Do szpitala odwieziono 5 osób. Jedną z nich była uczestniczka uroczystości, 
która zaczęła rodzić. O 14.33 w szpitalu na Parkitce na świat przyszła - Klara Franciszka.  
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.  
   
LEKTORZY:  - przypominamy, że od Adwentu obowiązuje cykl czytań „C”; a w tygodniu „rok II”. 
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 
Niedziela   04.09.16   g. 9.30 – rodzina  pp. Biedka             *   g. 11.00  –  A. Dębska & H. Rożkowiec 
ZAPISY DZIECI I KOMUNIJNYCH NA KATECHEZĘ - 2016/2017   
Prosimy rodziców dzieci, którzy pragną przygotować Je do Pierwszej Komunii Świętej w naszej Parafii lub w pol-
skich parafiach rodzinnych, aby zgłosili swoje pociechy na katechezę do 15 sierpnia br. u Ks. Proboszcza. Prosi-
my 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 

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. 



Świętą Dziękczynną w intencji Państwa Zuzanny i Zygmunta Green z podziękowaniem za pracę na 
rzecz naszej Szkoły,  w sobotę 10 września o godz. 9:15. Zapraszamy  na nią wszystkich Rodziców i 
Nauczycieli. Prosimy o punktualność. 
 

PEREGRYNACJA OBRAZU MIŁOSIERDZIA   BOŻEGO W NASZYCH DOMACH  
- TERMINY PRZYJĘCIA OBRAZU ustalamy z DUSZPASTERZEM. Prosimy o wpisy dziękczynne i 
błagalne do Księgi Peregrynacyjnej. Czym jest Nawiedzenie obrazu Miłosierdzia Bożego – w 
naszej rodzinie i naszym domu? Nawiedzenie obrazu Jezusa Miłosiernego Jezu, ufam Tobie! w danej rodzinie, 
powinno być historycznym wydarzeniem, przemienieniem 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 uroczystej Mszy Św. upamiętniającej Zwy-
cięstwo w Bitwie Warszawskiej. Dla członków Związku obiad jest nieodpłatny. Dla pozostałych gości Ł12.00. 
Zapisy u Prezesa Stanisława Guścina lub Sekretarz Magdy Ions. Zapraszamy  
 

POLSKA SZKOŁA SOBOTNIA W LEEDS POSZUKUJE  asystentów na następny rok szkolny. Osoby 
chętne proszone 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, nieprawdziwych 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 Sali TV przy barze. Informacji udzielać będą pracownicy firmy Immigration Law Solutions, zareje-
strowanej 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. 
 

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 wycieczkowiczów dokonać można w czasie 
Day Centre we środę lub w sklepiku. 
 
 

Z radością przyjęliśmy wiadomość, że Leeds Festiwal Chorus przyjął zaproszenie z naszego 
kraju i zaśpiewa w Polsce – w Krakowie w Kościele Św. Katarzyny Aleksandryjskiej na Kazi-
mierzu już 24 sierpnia, we Wrocławiu 28 sierpnia, w Kościele Najświętszej Marii Panny na Pia-
sku i w Opolu 28 sierpnia  w Kościele Podwyższenia Krzyża Świętego. Dwa pierwsze koncerty 
będą tak akapela, jak i przy akompaniamencie organów i fortepianu. W repertuarze pieśni sa-
kralne po angielsku, francusku, łacinie i rosyjsku. W Opolu Chór wraz z Filharmonią Opolską 

zamknie Festiwal Pieśni w Opolu, śpiewając Requiem opus 46 Brahmsa.  Powyższa informacja raduje nas 
ogromnie, albowiem w chórze śpiewa jeden z naszych szacownych parafian – pan Ryszard Biedka. Nie tylko śpiewa 
ale przygotowuje chórzystów językowo do śpiewu po polsku i rosyjsku.  

         Leeds Festival Chorus powstał w roku 1858, aby uświetnić uroczystość oddania do użytku wspa-
niałego budynku Ratusza w Leeds. Otwarcia budynku dokonywała sama królowa Wiktoria. Od tego 
czasu Leeds Festival Chorus stał się instytucją, a także sercem i duszą słynnych Festiwali Muzycznych 
w Leeds. Chór cieszy się ogromną popularnością, czego dowodem jest napięty program występów. To-
warzyszy on znanym orkiestrom i międzynarodowej sławy solistom. W jego repertuarze znajdziemy tak 
utwory szesnastowieczne jak i zupełnie współczesne. O jego koncertach będziemy Państwa informować 

w naszym biuletynie. 

K O M U N I K A T Y 

 

31/07/2016  + Kopertki £ 132.87 +  Ofiary Gift Aid £ 329.62 + na tacę - £ 321.81 + Biuletyn - £ 23.01 
Czeki na konto parafialne prosimy wypisywać na PCM Leeds 

 

 

       


