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Św. Józef Kalasanty. Pobożność i nauka. 
Ogromne dzieło szerzenia oświaty wśród najbiedniejszych dzieci rozpo-
czął święty Józef Kalasancjusz (Kalasanty) mówiąc: „Już odnalazłem tu-
taj, w Rzymie sposób naśladowania Boga, służbę dzieciom i młodzieży     
i nie zostawię tego dla żadnej rzeczy na świecie”. Miało to miejsce jesie-
nią 1597 roku w najuboższej wówczas dzielnicy Rzymu – na Zatybrzu,  
w zakrystii kościoła Św. Doroty. Wydaje się, że postać świętego Józefa 
Kalasancjusza jest zbyt mało znana, a jego zasługi dla współczesnej pe-

dagogiki niedoceniane. Warto zatem przypomnieć postać pedagoga, który został ogłoszony 
przez papieża Piusa XII w roku 1948 patronem wszystkich chrześcijańskich szkół podsta-
wowych na świecie. 

Św. Józef Kalasancjusz urodził się w Peralta de la Sal, małej wiosce w Aragonii 
(Hiszpania) w roku 1557. Jego rodzicami byli Piotr Calasanz i Maria zd. Gastón. Przyszedł na świat w rodzinie 
pobożnej, tworzącej klimat religijny i przestrzegającej w codziennym życiu zasad wiary chrześcijańskiej. Jeden z 
autorów włoskiego wydania życiorysu świętego tak określił atmosferę rodzinną: „Dom rodzinny stał się dla niego 
pierwszą szkołą kształtowania jego sumienia i życia; rodzice zaś byli pierwszymi rzeźbiarzami jego świętości”. 

Powołanie do kapłaństwa w życiu św. Józefa utrwalało się od wczesnej młodości. Jego postawa, czyny, 
miłość ku drugiemu człowiekowi były najbardziej charakterystycznymi cechami osobowości. Jego droga do ka-
płaństwa nie była łatwa. Wystarczy wspomnieć przeszkody stawiane przez ojca, który nie chciał się zgodzić, aby 
został kapłanem. Józef jednak uważał, że przez kapłaństwo może najlepiej służyć Bogu i ludziom. W sposób szcze-
gólny myślał o kapłaństwie począwszy od roku 1571.  

Po święceniach pracuje jako kapłan diecezjalny (jest proboszczem, wikariuszem generalnym biskupa, wi-
zytatorem zakonów, odpowiedzialny za liturgię – ceremoniarzem katedralnym). Wzbogacony wielorakim doświad-
czeniem w pracy dla Kościoła miejscowego w diecezji Urgel, uzyskawszy doktorat opuszcza Hiszpanię. Celem po-
dróży staje się stolica chrześcijaństwa – Rzym. 

Nasuwa się pytanie, dlaczego? Na to pytanie nie można dać dzisiaj jednoznacznej odpowiedzi. Według nie-
których biografów świętego miał on usłyszeć wewnętrzny głos: „Józefie, jedź do Rzymu”. Tam dokonała się zmiana 
w jego osobowości. Biografowie Kalasancjusza wiążą ten zasadniczy zwrot w jego życiu z przeżyciem tajemniczego, 
głęboko osobistego spotkania z Bogiem, ukazującego mu sens jego życia w słowach psalmu: „Tobie powierzono 
biednego, ty podtrzymasz sierotę”. 

W Wiecznym Mieście uderzyła go wielkomiejska nędza, a zwłaszcza zaniedbane bezdomne dzieci. Z myślą 
o nich otworzył na Zatybrzu pierwszą powszechną, bezpłatną szkolę w Europie (1597). Chcąc kontynuować tę 
pracę oraz tworzyć nowe placówki, założył razem ze współpracownikami zgromadzenie Kleryków Regularnych dla 
Chrześcijańskich Szkół - zwane pijarami. Pełna nazwa zakonu obecnie to: Zakon Kleryków Regularnych Ubogich 
Matki Bożej Szkół Pobożnych. Mottem zakonu jest hasło: Pietas et Litterae (Pobożność i Nauka). Otrzymawszy 
aprobatę Piusa V (1617), zaczęto ono rozwijać się w Italii, na Morawach, w Czechach i w Polsce. W 1621 roku Jó-
zef został generałem zgromadzenia. Jego następne lata wypełniły cierpienia fizyczne i duchowe. Przyjmował je 
cierpliwie i pokornie. Pozostawił po sobie około 5000 listów, będących bogatym źródłem wiedzy o Świętym i jego 
dziele.  

Kalasancjusz zmarł 25 sierpnia 1648 roku. Został ogłoszony błogosławionym w 1748 roku. W poczet świę-
tych zaliczył go papież Klemens XII dnia 16 lipca 1767 roku. 

Dzieło Kalasancjusza trwa po dziś dzień. Aktualnie zakres nauczania Zakonu Szkół Pobożnych (pijarów) w 
świecie przedstawia się następująco: w 230 szkołach uczy się ponad 120 000 uczniów w wieku od lat trzech do 
osiemnastu. Ponadto zakon prowadzi uniwersytet w Veracruz w Meksyku. Dzieło to jest zasługą ponad 1300 
członków Zakonu i ponad 10 000 współpracowników świeckich. 

W Polsce pijarzy pracują od roku 1642. Największą działalność rozwinęli w XVIII wieku, a największą 
chwałą okrył zakon o. Stanisław Konarski (1700–1773) zakładając Collegium Nobilium. Z jego inicjatywy powstała 
również Komisja Edukacji Narodowej – pierwsze Ministerstwo Oświaty i Wychowania. 

Aktualnie pijarzy w Polsce prowadzą szkoły w Krakowie, Łowiczu, Warszawie, Elblągu i Poznaniu, Katowi-
cach i Bolesławcu. Ważną część działalności stanowią świetlice terapeutyczne i opiekuńcze dla dzieci ze środowisk 
zagrożonych. 

 Wspomnienie liturgiczne św. Józefa Kalasancjusza obchodzone jest 25 sierpnia, natomiast w dniu 27 li-
stopada w szkołach prowadzonych przez zakon przeżywane jest przez nauczycieli i uczniów święto Opieki Św. Jó-
zefa Kalasancjusza nazywane „Patrocinium”.                     (za źródłami internet. M.I.) 

 



 

21 SIERPNIA 2016; 21 NIEDZIELA  ZWYKŁA      
    9:30 – Za śp. męża + Tadeusza Stockiego w 21 rocznicę śmierci i śp. córki + Krystyny  
    - w darze intencji od żony Heleny 
  11:00 – O Błogosławieństwo Boże dla córki Mai Oruba z okazji 27 rocznicy urodzin  
    - w darze intencji od Mamy i Siostry z Rodziną 
  11:00 –  CHRZEST: THEO BRÓDKA 
  11:00 –  ROCZEK: NADIA PODSTAWA 
Harrogate 16.30 – O Błogosławieństwo Boże i zdrowie z okazji 4 rocznicy urodzin córki Klary Więcław 
    - w darze intencji od Rodziców i siostry Nadii 
            CHRZEST: MADISON ROSS 
    CHRZEST: NICOLA MAJA SARKOWSKA 
    CHRZEST: KACPER DENIS SARKOWSKI 
         19:00 – O Błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski na realizację planów oraz o zdrowie  
    dla małżonków Joanny i Dawida Korczak z okazji 3 rocznicy ślubu 
 

PONIEDZIAŁEK, 22 SIERPNIA 2016; Najświętszej Marii Panny, Królowej, wspomnienie 
       08:00 – INTENCJA WOLNA  
 19:00 – INTENCJA WOLNA   

 

WTOREK, 23 SIERPNIA 2016; Św. Róży z Limy, dziewicy 
                  10:00 – Za śp. + Józefa Dubickiego, ++ Marię, Michała, Ryszarda Osolińskich,  
   + Janinę Lesiak, + Józefę Pawłowską - w darze intencji od p. Heleny Monist 
                  19:00 – O Błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski w rocznicę ślubu Renaty i Marcina  
    Moruś prosząc o rozwiązanie i cudowne uzdrowienie dziecka 
 

ŚRODA, 24 SIERPNIA 2016; Św. Bartłomieja, apostoła, święto 
  11:00 – Za śp. rodziców ++ Marię i Józefa, męża + Józefa oraz syna + Andrzeja Monist, 
    + Czesława Dolatę, zmarłych z rodziny Dolatów, całą rodzinę, + Julię Jętas, za
            śp. rodziców ++Betty i Franciszka Gordon - w darze intencji od p. Heleny Monist 
  19:00 – Za Konrada Kolasińskiego i Marię Kiliańską z okazji urodzin z prośbą  
    o Błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski i zdrowie  
 

CZWARTEK, 25 SIERPNIA 2016; Św. Ludwika, króla; Św. Józefa Kalasantego, prezbitera 
    10:00 – Za śp. rodziców ++ Józefa i Barbarę, śp. ciocię + Marię, śp. Wujka + Wincentego 
    i jego żony + Rozalii - w darze intencji od p. Józefy Sawickiej 
  19:00 – Za Tomasza i Monikę w 10 rocznicę ślubu oraz w 40 rocznicę urodzin siostry Ewy 
    - prosząc o potrzebne łaski, zdrowie i Błogosławieństwo Boże 
 

PIĄTEK, 26 SIERPNIA 2016; Najświetszej Marii Panny Częstochowskiej, uroczystość 
                   10:00 – Za śp. brata + Władysława Drążek i śp. żonę + Józefę - 
    w darze intencji od siostry Heleny Bednarz z Rodziną 
                   18:00 – W dniu urodzin Dawida Korczak prosząc o Błogosławieństwo Boże, zdrowie  
   i wszelkie łaski 
  19:00 – Za śp. mamę + Marię Połeć w 9 rocznicę śmierci       
   - w darze intencji od córki Jolanty i wnuczka z okazji imienin i urodzin                                                
 

SOBOTA, 27  SIERPNIA 2016; Św. Moniki, wspomnienie 
  10:00 – Za śp. matkę + Marię Tosta w rocznicę śmierci - w darze intencji od rodziny Tosta        
            XXII TYDZIEŃ ZWYKŁY 
   18.30 – W dniu ślubu brata Szymona i Wiesławy w Polsce 
    - w darze intencji od siostry Zuzanny Green-Sawickiej z Rodziną 
                                 

28 SIERPNIA 2016; 22 NIEDZIELA  ZWYKŁA      
  9:30 – O Błogosławieństwo Boże dla córki Teresy Tosta - dniu urodzin  
    - w darze intencji od Rodziców i Brata 
                 11:00 – O zdrowie dla syna Patryka  
    - intencja od rodziców Katarzyny i Łukasza i brata Dawida 
Normanton 16.30 – O Boże Błogosławieństwo dla Roczniaka Amelii Anny Górskiej 
  19:00 – Za śp. mamę + Annę Gasińską - w darze intencji od córki Grażyny 
Komentarz do Ewangelii: 
Jezus wszystko czyni dla naszego zbawienia. Pytanie o to, „czy tylko nieliczni będą zbawieni” zostało umieszczone przez 
Ewangelistę po krótkim wymienieniu tego, co Jezus zrobił dla naszego zbawienia. Idąc przez miasta i wsie zbliżał się do 
ich mieszkańców, aby ich ocalić i uszczęśliwić na wieki w niebie. A przede wszystkim, także dla naszego zbawienia, odby-

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 



wał swoją podróż do Jerozolimy – miasta, w którym miał oddać życie na krzyżu, aby uwolnić nas z mocy grzechów i otwo-
rzyć nam zamknięte bramy niebios. Wszystko to Jezus czynił z pełną świadomością i miłością. Przyświecał Mu jedyny cel: 
nasze wieczne szczęście, czyli zbawienie. Aby je osiągnąć, trzeba przyjąć Jezusa wraz z Jego Ewangelią i innymi łaskami, 
które nam wysłużył umierając na krzyżu. 
Jezus nie udzieli odpowiedzi na postawione Mu pytanie, czy tylko nieliczni będą zbawieni. Nie powiedział, że jedynie nie-
wielu się zbawi. Zadający Jezusowi pytanie człowiek zamiast odpowiedzi otrzymał jednak coś bardziej pożytecznego dla 
niego i dla innych ludzi wszystkich czasów. Jemu i nam Jezus zwrócił uwagę na to, że lepiej troszczyć się realnie o zbawie-
nie swoje i innych ludzi, niż próbować rozwiązać zagadnienie, które na ziemi pozostanie nieprzeniknioną tajemnicą. Za-
miast zastanawiać się nad tym, ilu się zbawi, a ilu potępi, lepiej jest troszczyć się o to, aby jak najwięcej ludzi poszło zaraz 
po śmierci do nieba. 
Jezus powiedział: „Tak oto są ostatni, którzy będą pierwszymi, i są pierwsi, którzy będą ostatnimi.” (Łk 13,30) Przykładem 
tych ostatnich, którzy zostali uczynieni pierwszymi, jest Maryja. Uważała siebie jedynie za służebnicę Pańską. Nie należała 
do wielkich tego świata, a jednak w królestwie Bożym zalicza się do „pierwszych”. Należy do nich, bo weszła do królestwa 
Ojca przez ciasne drzwi głębokiej wiary, miłości i całkowitego zaufania Bogu. Jako „pierwsza” stanęła przed ciasnymi 
drzwiami, przed Jezusem.   

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM: 
Św. Róża z Limy -Isabel Flores de Oliva (ur. 20 kwietnia 1586 r. w Limie w Peru, zm. 24 sierpnia 1617 r. tamże) – ascetka 
peruwiańska, tercjarka dominikańska, dziewica i pierwsza święta Kościoła katolickiego pochodząca z Ameryki 
Św. Bartłomiej - Bartłomiej Apostoł, wcześniej Bartłomiej Natanael, cs. Apostoł Warfołomiej (ur. w I wieku n.e. w Kanie 
Galilejskiej, zm. ok. 70 w Albanopolis w Armenii) – jeden z dwunastu apostołów dwojga imion, zwany w Ewangeliach Ma-
teusza, Marka i Łukasza Bartłomiejem (grecko-aramejskie bar-Tholomaios „syn Tolomaja-Ptolemeusza” lub „syn oracza”), 
a przez Jana – Natanaelem (hebr. „Bóg dał”). Wbrew apokryfom i stanowisku Augustyna z Hippony i Grzegorza Wielkiego 
Kościół rzymskokatolicki przyjął, że to ta sama osoba; męczennik i święty Kościoła katolickiego oraz prawosławnego. Świę-
ty ten wymieniany jest w Modlitwie Eucharystycznej (Communicantes) Kanonu rzymskiego. 
Św. Ludwik - Ludwik IX Święty (ur. 25 kwietnia 1214 w Poissy, zm. 25 sierpnia 1270 w Tunisie) – król Francji od 1226 
(panował 44 lata), syn Ludwika VIII z dynasDi Kapetyngów, święty Kościoła katolickiego. Był organizatorem i uczestnikiem 
VI i VII wyprawy krzyżowej. Angielski kronikarz, Mateusz Paris, nazwał go „królem ziemskich królów. 
Św. Monika — obok św. Anny patronka wdów, obok zaś św. Ludmiły (także św. Zdzisławy) czeskiej patronka matek — we-
dług tradycyjnej pobożności uważana była za szczególną orędowniczkę w przypadku tych rodzicielek, które modliły się o 
nawrócenie swych dzieci, o ich zejście z niewłaściwej drogi.  „Człowiek jest wtedy doskonałym, gdy trzyma się prostej dro-
gi i odważnie po niej kroczy” — napisał ów, za którego ta właśnie święta, jako rodzona matka, modliła się długo i żarliwie. 
Święty Augustyn - biskup Hippony, ojciec i doktor Kościoła, bo o nim mowa, mógł też po latach stwierdzić w oparciu o swe 
osobiste doświadczenia, że „słaba wola ludzka nie jest w stanie iść po wąskiej i stromej drodze Bożych przykazań, o ile nie 
jest wspomagana i podtrzymywana przez miłosierdzie Boże”. O to właśnie miłosierdzie dla syna św. Monika wytrwale się 
modliła przez długie lata, nie tracąc wiary i nadziei nawet wówczas, gdy zdawać się mogło, że jej prośby pozostają niewy-
słuchane. 
 
 

LEKTORZY:  - przypominamy, że od Adwentu obowiązuje cykl czytań „C”; a w tygodniu „rok II”. 
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 
Niedziela     7.08.16   g. 9.30 – T. Tosta i M. Epstein        *   g. 11.00 –  T. Hough & W. Świercz 

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 Świę-
tą,  
*  KSIĘGA INTENCJI MSZALNYCH NA ROK 2016  - Prosimy Parafian o składanie inten-
cji mszalnych. Przyjmowanie intencji odbywa się w kaplicy przy zakrystii po Mszach Świętych  
*  KANCELARIA PARAFIALNA - czynna jest każdego dnia po Mszach Św. rano lub wie-
czorem. Można umówić się także telefonicznie na spotkanie z Ks. Proboszczem na określony ter-



Niedziela   14.08.16  g. 9.30 – A. Sztyrbicka i B. Malach    *   g. 11.00 –  rodzina pp. Kula 
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.  

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 ob-
razu Miłosierdzia Bożego – w naszej rodzinie i naszym domu? Nawiedzenie obrazu Jezusa Miłosiernego 
Jezu, ufam Tobie! w danej rodzinie, powinno być historycznym wydarzeniem, przemienieniem duchowym ca-
łej rodziny, jej wyznaniem wiary.  
 
5-go sierpnia, w wieku 96 lat odszedł do wieczności śp. Ryszard Smołka, żołnierz 1 Samodzielnej Brygady 
Spadochronowej gen. Sosabowskiego, nasz Parafianin. Pogrzeb śp. Ryszarda będzie miał miejsce w czwar-
tek 1-go września. Msza Św. Pogrzebowa odprawiona zostanie w naszym kościele o godz. 11.00. Autokar na 
cmentarz Hill Top Cemetary podstawiony zostanie na godz. 12.30. Powrót do Ośrodka przewidziany jest na 
godz. 13.45. Tak osoby jadące na cmentarz, jak i te które zdecydują się po Mszy  pozostać w Ośrodku, za-

proszone są przez Rodzinę na konsolację.  
 

 
KOLEJNE ZEBRANIE DLA MINISTRANTÓW DOPIERO PO WAKACJACH we 
wrześniu                - odbędzie się w sobotę 10 września - po zajęciach szkol-

nych o godz. 13:05.                                         ZAPRASZAMY 
KANDYDATÓW 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 parafiach rodzinnych, aby zgłosili swoje pociechy na 
katechezę u Ks. Proboszcza. Prosimy wypełnić formularz zgłoszeniowy ze strony Internetowej Parafii i złożyć 

go w zakrystii na ręce duszpasterza.  
Katecheza dla dzieci rozpocznie się we wrześniu. 

 

POCZĄTEK ROKU SZKOLNEGO 2016/2017 - W POLSKIEJ SZKOLE SOBOTNIEJ -  
Kolejny rok szkolny rozpocznie się Mszą Świętą Dziękczynną w intencji Państwa Zuzanny i Zygmunta Green z podzię-
kowaniem za pracę na rzecz naszej Szkoły, w sobotę 10 września o godz. 9:15. Zapraszamy  na nią wszystkich Rodziców      
i Nauczycieli. Prosimy o punktualność. 
 
 

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 szkola@parafialeeds.org.uk 
 

Akademia LIONS zaprasza wszystkie dzieci w wieku od 4 - 14 lat do zabawy i treningów piłkarskich na 
terenie Leeds, Wakefield. Gwarantujemy świetną zabawę dla twojego dziecka podczas profesjonalnego tre-
ningu piłkarskiego. Turnieje, mikołajki, dzień dziecka i wiele innych atrakcji spotka Was  w naszej akademii. 
Więcej informacji: 07735251442 www.polishlions.co.uk. Spotkanie z organizatorami  po apelu szkolnym 17 
września. 
 

Zapraszamy serdecznie w niedzielę 11 września na tradycyjny już Odpust Parafialny. Planujemy jak zwykle 
mnogość wielką atrakcji. Ciasta, grill I coś dla wegetarian też. Będzie loteria I stoiska różna. Mydło I powidło. Nie zap-

omnimy o bouncy castle. Zapraszamy serdecznie. CAŁY DOCHÓD  PRZEZNACZONY JEST NA NOWY POM-
NIK-KRZYZ NA CMENTARZU W KWATERZE POLSKIEJ. Instalacja już w październiku. Liczymy na Państwa 
wsparcie. 

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 
Rodzina śp. Józefa Dubickiego składa serdeczne podziękowania za ofiary złożone w czasie pogrzebu.          

Dar w wysokości 103.50 został przekazany na potrzeby Kościoła. Serdeczne Bóg zapłać. 
 

Koordynator  Polskiego Day Centre dziękuje serdecznie wszystkim, którzy pomogli ochotniczo w czasie    
Obiadu Koleżeńskiego  w ubiegłą niedzielę. Dziękuje paniom Irenie Kawalec i Zuzannie Sawickiej oraz Adzie 
Green, jak również panom Danielowi Babynce, Mariuszowi Fiukowi, Marcinowi Stanisławskiemu i Jarkowi 

Zarzyńskiemu. Dziękuję też paniom z Kawiarenki Różańcowej. Serdeczne Bóg zapłać. 
  

14/08/2016  + Kopertki £89.47+  Ofiary Gift Aid £281.00 + na tacę - £333.09 + Biuletyn - £22.40 
Czeki na konto parafialne prosimy wypisywać na PCM Leeds 


