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Święci Apostołowie - SZYMON I JUDA TADEUSZ 
  

 Kościół katolicki obchodzi 28 października święto dwóch Apostołów, którzy 
byli krewnymi Jezusa - Szymona i Judy Tadeusza. Należeli do Dwunastu najbliższych 
Jego uczniów, których On powołał i zaprosił, by z Nim przebywali na co dzień. Poszli 
za Nim i stali się przede wszystkim pierwszymi, po Maryi i Janie Chrzcicielu, słucha-
czami Słowa. Jezus wysyłał ich też po dwóch, by przepowiadali Ewangelię. Udzielał 
im wiele praktycznych rad, przestrzegał przed ludźmi, którzy zniekształcali Słowo 
Boże. Jezus przygotowywał Dwunastu do przyjęcia tajemnicy ziarna, które obumie-
ra gdy zostaje wrzucone w ziemie, by przynieść owoc stokrotny. Po swojej męce, 
śmierci na krzyżu i zmartwychwstaniu, Pan na nowo umacniał wiarę uczniów w 
definitywne zwycięstwo Boga nad grzechem i śmiercią. 
 SZYMON należał do ścisłego grona uczniów. Ewangelie wspominają o nim 
tylko trzy razy. Dla odróżnienia od św. Piotra zowią go "Chananejczykiem" i 
"Zelotą" (gorliwym), bo był podobno rodem z Kany Galilejskiej i był owym narze-
czonym, którego gody ślubne uczcili Jezus i Maryja swą obecnością. Cud zamienie-
nia wody w wino był, jak głosi podanie, powodem, że za zezwoleniem swej narze-
czonej poszedł za Chrystusem i odznaczając się wielką gorliwością w głoszeniu 

Ewangelii i staraniu się o zbawienie dusz, zyskał sobie nazwę "Zeloty" czyli "gorliwego". Najwyraźniej wyróżniał się wśród Apo-
stołów prawością i surowością w zachowywaniu prawa mojżeszowego. Szymon jest we wszystkich czterech katalogach Aposto-
łów wymieniany zawsze obok św. Jakuba i św. Judy Tadeusza, „braci” Chrystusa, czyli Jego bratanków lub siostrzeńców. Miał 
być bratem Apostołów: Jakuba Młodszego i Judy Tadeusza. Jako krewny Jezusa miał według innych zasiąść na stolicy jerozolim-
skiej jako trzeci biskup. Miał ponieść tam śmierć za cesarza Trajana, kiedy miał już ponad sto lat. Są jednak pisarze, którzy 
twierdzą, że Szymon Apostoł nie był krewnym Jezusa, że tradycja łączy go ze św. Judą Tadeuszem tylko dlatego, jakoby miał z 
nim głosić Ewangelię nad Morzem Czerwonym i w Babilonii, a nawet w Egipcie. Miał też razem z nim ponieść śmierć. Według tej 
tradycji obchodzi się ich święto tego samego dnia.  
 JUDA, którego dla odróżnienia od Judasza Iskarioty zowią także "Tadeuszem", czyli "Lebeuszem", tj. "odważnym", był 
synem Kleofasa, brata świętego Józefa i Marii, krewnej Najświętszej Maryi Panny. Apostoł św. Jakub Młodszy i św. Szymon byli 
jego rodzonymi braćmi. Przed powołaniem na urząd apostolski żył w szczęśliwym małżeństwie z Marią i trudnił się uprawą roli. 
Juda jest autorem jednego z listów Nowego Testamentu. Sam w nim nazywa siebie bratem Jakuba. Po Zesłaniu Ducha Świętego 
głosił Ewangelię w Palestynie, Syrii, Egipcie i Mezopotamii. Część wędrówek misyjnych odbył razem ze św. Szymonem. Z tego 
okresu pochodzi ciekawe podanie. Po Zielonych Świątkach Juda w Arabii i Syrii gorliwie szerzył wiarę chrześcijańską i że w Persji 
zeszedł się z Szymonem. Król Bodarach wysyłał podówczas do Indii wojsko i pytał bogów, jaki będzie koniec wyprawy. Ci odpo-
wiedzieli, że dopóty mu na to nie odpowiedzą, póki cudzoziemcy Szymon i Juda będą przebywać w kraju. Król, zaciekawiony, 
kazał stanąć przed sobą mężom, których tak mocno lękali się bogowie. Gdy apostołowie stanęli przed nim, rozkazali pogańskim 
kapłanom, aby zabrali głos i oświadczyli, jaki będzie skutek wojny. Ci przepowiedzieli, że walka będzie długa i krwawa. 
"Kłamiecie - rzekli apostołowie. - Jutro około godziny trzeciej, królu, staną przed tobą posłowie indyjscy, aby cię prosić o pokój i 
poddać ci się". Bodarach kazał uwięzić i apostołów i wróżbitów, aby się przekonać, kto mówi prawdę. Gdy nazajutrz ziściły się 
słowa apostołów, uradowany król poszedł do nich do więzienia i chciał kapłanów pogańskich skazać na śmierć, ale na prośbę 
Szymona i Judy darował im życie. Dyszący zemstą kapłani nasłali na apostołów dwóch czarowników, którzy wypuścili na nich 
wielkie węże, aby tym sposobem zmusić ich do ucieczki z kraju, ale srogie gady na rozkaz apostołów rzuciły się na swoich pa-
nów, a poturbowawszy ich mocno, uciekły. Bez przeszkody odtąd głosili Szymon i Juda Ewangelię świętą, czynili różne cuda i 
nawrócili niemal całe królestwo do wiary Chrystusowej. Postępy chrześcijaństwa, burzenie świątyń pogańskich albo zamienia-
nie ich na kościoły, wprawiały pogańskich kapłanów w rozpacz, zaczęli więc burzyć lud i tak go rozjątrzyli, że pojmano Szymona 
i Judę w mieście Suanirze, sponiewierano ich i zawiedziono przed posągi słońca i księżyca, żądając, aby złożyli im ofiarę i wyparli 
się Chrystusa. Gdy wskutek modłów apostołów bałwany spadły z ołtarzy i potłukły się w drobne kawałki, lud wpadł we wście-
kłość i rzucił się na nich aby ich zamordować. Po długich mękach przepiłowano Szymona wzdłuż, a Judę stracono mieczem.  
 Część ich zwłok spoczywa w Rzymie. Święty Juda pozostawił pismo apostolskie, przestrzegające przed kacerzami. 
 Kult św. Judy Tadeusza jest szczególnie żywy od XVIII wieku w Austrii i w Polsce. Bardzo popularne jest w tych krajach 
nabożeństwo do św. Judy jako patrona od spraw beznadziejnych. Kościół zachodni jak napisałam, obchodzi pamiątkę tych 
dwóch apostołów razem, natomiast wschodni osobno.         (opr. M. Ions) 
 

 



NIEDZIELA, 23 PAŹDZIERNIKA 2016; 30 ZWYKŁA - DZIEŃ MISYJNY; 
   9:30 – Za śp. teściów + Zofię i + Tadeusza Epstein - dar intencji od synowej pani  
                               Janiny Epstein z dziećmi 
 10:30 – NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE 
 11:00 – Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski i prośbą o Boże  
                               Błogosławieństwo, potrzebne łaski i zdrowie dla małżonków Anny i Piotra Bzdyra  
                               w 8. Rocznicę Ślubu oraz dla Ich dzieci Antoniego i Huberta 
  11:00 – CHRZEST - Zuzanna STANOWSKA 
Normanton16:15 – 1/ Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski  
                                  i zdrowie dla ROCZNIAKA - Natana SKIBIŃSKIEGO 
             2/ Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski  
                                  i zdrowie dla ROCZNIAKA - Piotra GRUDZIAK i zdrowie dla Jego taty Bogusława 
             3/ Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski  
                                  i zdrowie dla wnuczki Oliwii BABIŃSKIEJ z okazji 6. rocznicy urodzin - dar  
                                  intencji od babci o ojca chrzestnego 
 19:00 – Za śp. rodziców + Zofię i + Kazimierza Gajewskich oraz brata + Romana z okazji 
                               Ich rocznicy śmierci - dar intencji od córki i siostry Małgorzaty Klekot z rodziną 
PONIEDZIAŁEK, 24 PAŹDZIERNIKA 2016; Dzień powszedni;   
     10:00 – Za śp. + Stanisława Szymańskiego i Jego rodziców + Franciszka i + Bronisławę  
                               - dar intencji od p. Barbary Malach 

 10:30 – NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE 
WTOREK, 25 PAŹDZIERNIKA 2016; Dzień powszedni;   
  10:00 – Za śp. + ojca Bronisława Walczaka w 6 rocznicę śmierci - dar intencji od syna  
                               Tomasza i córki Barbary z rodzinami 
  10:30 – NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE 
ŚRODA, 26 PAŹDZIERNIKA 2016; Dzień powszedni; 
  10:30 – NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE 
 11:00 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o szczęśliwy przebieg operacji i powrót do  
                               zdrowia dla pani Ireny Karandys 
CZWARTEK, 27 PAŹDZIERNIKA2016; Dzień powszedni; 
  10:00 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski  
                               z zdrowie dla córki i syna oraz Jego rodziny i wnucząt - dar intencji od rodziców  
                               i dziadków pp. Heleny i Jana Baczkowskich 
  10:30 – NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE   
PIĄTEK, 28 PAŹDZIERNIKA 2016; ŚWIĘTO ŚW. APOSTOŁÓW SZYMONA I JUDY TADEUSZA;  
 10:00 – Za śp. męża + Tadeusza Kaczmarskiego w dniu imienin i szwagra  
                                + Tadeusza Zaczek - dar intencji od p. Wandy Kaczmarskiej 
 19:00 – Za śp. mamę Annę Bieniek w 1. rocz. śmierci - dar int. od syna Jarka z żoną Gosią 
 19:30 – GODZINA ŚWIĘTA - NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE - Spowiedź Św. 
 SOBOTA, 29 PAŹDZIERNIKA 2016; Dzień powszedni; 

 10:00 – Do Bożej Opatrzności z wstawiennictwem MB z Lourds o szczęśliwy przebieg  
                    operacji dla niemowlęcia Brajana Korosteliov i powrót do zdrowia - dar intencji  
                    od rodziców Anny i Vitalija oraz brata i babci Haliny  

  14:00 – CHRZEST - Dorota Iwona LEPAK 
 15:00 – CHRZEST - Kyano SIMKO                           

                             XXXI TYDZIEŃ ZWYKŁY 
  18:00 – NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE 
 18:30 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski Ducha 
                               Świętego i zdrowie dla ROCZNIAKA - Patryka BŁĘDZKIEGO - dar intencji od  
                               brata Dominika oraz rodziców Emilii i Tomasza  
NIEDZIELA, 30 PAŹDZIERNIKA 2016; 31 ZWYKŁA - ZMIANA CZASU NA ZIMOWY; 
   9:30 – Za śp. mamę + Janinę Lesiak w 1. rocznicę śmierci - dar intencji od syna Jerzego  
                               z rodziną 
 10:30 – NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE 
 11:00 – Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski i prośbą o Boże  
                               Błogosławieństwo, potrzebne łaski i zdrowie dla Członków chóru „Harfa” w Leeds  
                               i za śp. zmarłych ++ chórzystów Harfy    
 19:00 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski i zdrowie 
                               dla mamy i babci Lidii Gumiennej - dar córki Justyny z rodziną i wnuka Mateusza 

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 



*  ŚWIATOWY DZIEŃ MISYJNY - Dziś przeżywamy Światowy Dzień Misyjny, który w naszej 
Ojczyźnie rozpoczyna Tydzień Misyjny. Podczas różańcowych nabożeństw w tym tygodniu będziemy 
omadlać dzieło misyjne Kościoła. Ofiary składane dzisiaj na tacę przeznaczymy na materialną pomoc 
misjom i misjonarzom.  
*  „ODMAWIAJCIE RÓŻANIEC - MB Z FATIMY - trwa październik – miesiąc różańcowy. Za-
praszamy na różańcowe nabożeństwa wg porządku nabożeństw na 2 str. Biuletynu. 
*  KOLEKTA NA MISJE dzisiejszej niedzieli chcemy wspomóc tych, którzy angażują się w 
dzieło misyjne Kościoła – misjonarki i misjonarzy świeckich i duchownych oraz ich działalność. 

*  KOŁO ŻYWEGO RÓŻAŃCA - „Bardzo serdecznie zachęcam i zapraszam do wstąpienia w 
szeregi Koła Żywego Różańca, mamy wolne miejsca w już istniejących Różach, a jeśli będzie wielu 
chętnych, utworzymy kolejne Róże. Odmawiajmy Różaniec, jak to nieraz prosiła nas Matka Boża, 
przyłączmy się do tego wspaniałego apostolstwa Maryjnego, wspierajmy  naszą modlitwą nasz Kościół 
Święty, którego jesteśmy członkami. To tylko jedna dziesiątka Różańca dziennie, kilka minut naszego 
czasu, a gdy bierzesz Różaniec do ręki, ładujesz karabin na złego ducha, a każdy koralik Różańca, to 
kula na demona! Zachęcam gorąco! Wszelkie pytania oraz zapisy proszę kierować do Aneta Dęb-
ska, nr telefonu 07432 525 368 lub mailem a.debska79@gmail.com.” Aneta Dębska - Prezes KŻR  
* LEKTORZY:  - przypominamy, że od Adwentu obowiązuje cykl czytań „C”; a w tygodniu „rok II”. 
Niedziela   23.10.16  g. 9.30 – A. Sztyrbicka i B. Malach    *   g. 11.00 –  rodzina pp. Kula 
Niedziela   30.10.16  g. 9.30 – Rodzina pp. Epstein   *   g. 11.00 –  M. Ions & Patriae Fidelis 
Niedziela     6.11.16       g. 9.30 – J. Epstein i J. Lesiak           *   g. 11.00 –  P. Szlaużys & H. Stanisławska 
Niedziela   13.11.16   g. 9.30 – rodzina  pp. Biedka             *   g. 11.00  –  A. Dębska & H. Rożkowiec 
Niedziela   20.11.16   g. 9.30 – T. Tosta i M. Epstein        *   g. 11.00 –  T. Hough & W. Świercz 

*  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. 
*  PEREGRYNACJA OBRAZU MIŁOSIERDZIA   BOŻEGO  W NASZYCH DOMACH -
TERMINY PRZYJĘCIA OBRAZU ustalamy z DUSZPASTERZEM. Prosimy o wpisy dziękczynne i błagalne 
do Księgi Peregrynacyjnej. Nawiedzenie obrazu Jezusa Miłosiernego w danej rodzinie, jest historycz-
nym wydarzeniem, przemienieniem duchowym całej rodziny, jej 
wyznaniem wiary. Peregrynacja (łac. peregrinatio) − w Kościele 
uroczyste przenoszenie albo przewożenie w celach kultowych relikwii, obrazów itp. 
*  ZMARŁ ŚP. + JÓZEF LASOTA - w piątek 20 pażdziernika  br. w wieku 84 lat zaopatrzony 
Świętymi Sakramentami Kościoła. Żonie Carol, córkom oraz całej rodzinie wyrażamy nasze serdeczne 
współczucie, polecając śp. zmarłego Parafianina modlitwą wspólnoty. Pogrzeb śp. + Józefa zostanie 
odprawiona w naszym kościele w piątek 4 listopada o god. 11:30. 

PROCESJE  I  MODŁY  ZA  ZMARŁYCH  Z  OKAZJI  DNIA  ZADUSZNEGO:  
1/ LAWNSWOOD –  w sobotę  5.11.br. o godz. 14.00 od bramy przy ul: New Adel Lane; 
2/ KILLINGBECK –  w niedzielę  6.11.br. o godz. 14.00 Msza św. w kaplicy cmentarza i procesja 
*  WYPOMINKI ZA ZMARŁYCH można pobrać u wejścia do kościoła. Prosimy je składać 
w zakrystii. Ta modlitwa Kościoła i Msze Św. w intencji zmarłych zalecanych są najdoskonalszą formą 
PAMIĘCI O ZMARŁYCH. Przez cały listopad będziemy codziennie wspominali 
imiona naszych zmarłych w tej przedziwnej litanii wypominkowej i modlili się za 
nich. Codziennie w Oktawie Uroczystości Wszystkich Świętych będzie Msza 
Święta w Ich intencji. Niech nie zabraknie w tej przedziwnej litanii Kościoła 
Pielgrzymującego imion śp. naszych zmarłych. 

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 wieczorem. 
Można umówić się także telefonicznie na spotkanie z Ks. Proboszczem na określony termin. 

KOLEJNY KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI – SESJA ADWENTOWA 2016 – ROZPOCZNIE SIĘ 
W SOBOTĘ 26 LISTOPADA O GODZ. 17:00 W NASZYM KOŚCIELE - cz.1 

godz. 17:00 – 1. Konferencja – TAJEMNICA SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA, a po Mszy Św. 
godz. 18:00 – 2. konferencja – ODPOWIEDZIALNE RODZICIELSTWO cz. I 
        W NIEDZIELĘ 27 LISTOPADA 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 



*  POLSKIE DAY CENTRE  - Zaprasza Seniorów na wspólny obiad każdej środy od godz. 11 
*  „KRZYŻYKI NA GROBY I MAKI REMEMBERANCE DAY - W związku ze zbliżającym 
się Rememberance Day 11 listopada oraz Świętem Zmarłych Polska Sekcja nr 1 Royal British Le-
gion rozpocznie sprzedaż krzyżyków na groby już w niedzielę 22 października przed naszym ko-
ściołem. Przedtem jednak tak krzyżyki, jak i zwyczajowo lecz obowiązkowo noszone maki, jak rów-
nież inne akcesoria związane z Rememberance Day można będzie nabyć na stoisku Royal British 
Legion na Dożynkach Parafialnych. Prosimy o wsparcie. 
*  AUTOKAR NA CMENTARZ KILLINGBECK Szanowni Państwo. W związku z planowanym na 6 listopada 
poświęceniem pomnika na działce polskiej na cmentarzu Killingbeck, bardzo chcielibyśmy by jak najwięcej z nas było 
świadkiem tego wydarzenia. By ułatwić dojazd tym, którzy ze względów zdrowotnych czy logistycznych, chcieliby 
wziąć w tej uroczystości udział, a mieliby problem z dotarciem,  zamówiliśmy autobus. Koszt przejazdu w obie strony  
£ 2.00 od osoby. Suma ta co prawda nie pokryje pełnego kosztu wyjazdu , ale na cel ten przeznaczymy dochód jednej 
z prowadzonej przez Komitet Parafialny, kawiarenek. Wyjazd o 13.20 - zapisy w Sklepie Parafialnym - Zapraszamy! 
*  REMEMBRANCE SAMDAY Szanowni Państwo. 11 listopada jest świętem ważnym nie tylko dla nas Pola-
ków, ale też i dla Brytyjczyków. Każda 2 niedziela listopada jest Niedzielą Pamięci - Remembrance Sunday. Czci się ją 
idąc pod Cenotaph - pusty grób - odpowiednik grobu nieznanego żołnierza. W tym roku Remembrance Sunday wy-
pada 13. listopada. Przez lata nasza społeczność brała w tych obchodach udział i naprawdę pora, byśmy do tego zwy-
czaju powrócili. W zeszłym roku byliśmy tam z wieńcem i sztandarami. Było nas ok 30. W tym roku zamówiliśmy au-
tobus, bo może być trudno dojechać. Koszt przejazdu z Ośrodka pod Town Hall i z powrotem 2 funty. Suma ta co 
prawda nie pokryje pełnego kosztu wyjazdu, ale na cel ten przeznaczymy dochód jednej z prowadzonej przez Człon-
ków Royal BriNsh Legion Sekcji Polskiej nr 1, kawiarenek. Zapraszamy serdecznie. Pójdźmy i udowodnijmy, że jeste-
śmy silną i solidarną grupa społeczną w tym mieście. My przecież też mamy w tym dniu o czym pamiętać.... W tym 
roku wyjście to będzie zamiast tradycyjnej Akademii. Wyjazd o godz. 10.00. - zapisy w Sklepie Parafialnym. 
*  LEEDS FESTIVAL CHORUS - zaprasza na bardzo ciekawy program. Już 26 listopada 
2016r. o godz. 19:30 w Town Hallu w Leeds. Ulotki z programem znajdą Państwo w holu Ośrodka. 
Zapraszamy serdecznie na coroczną listopadową imprezę - BON FIRE NIGHT 
czyli noc ognisk. U nas ognisko zapłonie w sobotę 5-go listopada wieczorem. O godz. 20:00 

pokaz sztucznych ogni. Będzie muzyka, będzie grill, ITP. & ITD. Nie zabraknie wielu atrakcji.  

16/10/2016  + Kopertki £ 95.07 +  Ofiary Gift Aid £ 338.20 + na tacę - £ 495.98 + Biuletyn - £ 21.70 
Czeki na konto parafialne prosimy wypisywać na PCM Leeds 

*  PREZES PARAFII DZIĘKUJE - „Szanowni Państwo. Z całego serca pragnę podziękować za Państwa udział w 
naszym święcie dożynkowym. Państwa udział i wsparcie sprawiły, że udało nam się uzbierać 668 funtów na system na-
głaśniający! Nie wiem jakimi słowy mam dziękować za Państwa szczodrość i serce. Pamiętam w modlitwie o wszystkich 
tych, którzy ofiarowali swój czas i serce by przygotować i przeprowadzić nasz odpustowy piknik. A zatem - o Państwu 
Dorotce i Edku Sławskich z córką Katarzyną, Ewie i Benie Pickersgill; Hance i Mirku Stanisławskich, o Paniach: Danu-
si Biedce i Paniach od kwiatów w kościele, Joannie Calder, Halinie Czachurskiej, Jasi Epstein, Teresce Hough, Wandzie 
Kaczmarskiej, Irence Kawalec, Żanecie Kostrzębskiej, Basi Malach, Heni Pasternak, Bożence Paszel, Anicie Skwieraw-
skiej, Wiesi Świercz; o Panach: Rysiku Biedce, Wojtku Dybikowskim, Zygmuncie Green, Romku Paszelu, Krzysiku Wro-
nieckim; O pannach Alicji Gulmantowicz, Ani Paszel i Agacie Wronieckiej.  Pamiętam też o panach z Patriae Fidelis! No i 
oczywiście o grupie „Mazurka Heart Beat”. Raz jeszcze serdeczne dziękuję wszystkim. A pogoda była wcale, wcale. To 
my spanikowaliśmy trochę: -)Bóg zapłać!” 
*  KOMITET PARAFIALNY DZIĘKUJE serdecznie paniom Arkowi Skwierawskiemu i Danielowi 
Babynce za postawienie szopki dla Pań Ogrodniczek i Pań z sekcji kwiatowej. Serdeczne Bóg zapłać.  
*  ZA OFIARY NA NOWY KRZYŻ DZIAŁKI POLSKIEJ NA CMENTARZU KILLINGBECK - pierwszemu ofiarodawcy 
dziś już śp. Marianowi Skotnemu za dar - £ 10-00; p. NN za dar - £ 20-00; p. Wojciechowi Saran za dar - £ 150-00 i p. 
Lusi Szymańskiej za dar - £ 60-00. p. Stanisławowi Guścin za dar - £ 20-00; p. Helenie Monist za dar - £ 30-00; p. Irenie 
Kawalec za dar - £ 10-00; p. Antoniemu Grudzień za dar - £ 10-00 i p. Pawłowi Prychidko za dar - £ 5-00; p. Ali Piesie-
wicz za dar - £ 50-00; p. Józefie Sawickiej - £ 20-00; pp. Jadwidze i Janowi Hernik za dar - £ 20-00; NN złożony na tacę 
- £ 50-00 i przez GiE Aid nr 35 - £ 20-00, pp. Piotrowi i Annie Bzdyra za dar £ 100-00 złożony przez GiE Aid; p. Alinie 
Frost za dar £ 40-00 i pp. Salomei i Józefowi Krzyszczyk za dar £ 20-00; NN - £ 10-00; p Barbarze Malach - £ 30-00; i 
pp. Stanisławowi i Wiesławie Świercz - £ 10-00.  Bóg Zapłać. 
*  PREZES KŻR DZIĘKUJE - „W imieniu swoim, jak również Członków Koła Żywego Różańca bardzo dziękuję 
wszystkim osobom, które piekły przepyszne ciasta, przygotowywały, pomagały oraz prowadziły wakacyjne kawiarenki 
KŻR. Dziękuję bardzo za Wasz cenny wkład i poświęcony czas. Dzięki wspólnej pracy i zaangażowaniu udało nam się 
zebrać £ 918,90. Niech Pan Bóg błogosławi Wam - ludziom dobrego serca na każdy dzień!  Prezes KŻR Aneta Dębska.” 

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 


