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 „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie» (J 2, 5)”.  
 Światowy Dzień Chorego przypada 11-go lutego. Został on ustanowiony jako 
święto przez papieża Jana Pawła II w dniu 13 maja 1992 roku – w 75 rocznicę obja-
wień fa5mskich. Celem obchodów jest objęcie modlitwą wszystkich cierpiących, za-
równo duchowo, jak i fizycznie, i zwrócenie uwagi świata na ich potrzeby. Główne 
uroczystości kościelne mają miejsce w jednym z sanktuariów maryjnych na świecie.  
 Niektórzy twierdzą, że ustanowienie Dnia Chorych miało związek z chorobą 
Parkinsona, która zdiagnozowana została u papieża w 1991 roku. Ponadto już 7 lat 
wcześniej, 11 lutego w 1984 roku papież napisał list apostolski „Salvifici Doloris” o 
chrześcijańskim sensie ludzkiego cierpienia, które jego zdaniem jest częścią tożsamo-
ści człowieka, która wzywa go do tego, by przerósł samego siebie. Tym samym doj-
rzewa duchowo i odnajduje zbawczy sens cierpienia, wyrażający się w dwóch impera-
tywach: „Czyń dobro cierpieniem” i „Czyń dobro cierpiącym”. Kościół zachęca tym 
samym do wolontariatu, który od setek lat pomaga chorym i potrzebującym na ca-

łym świecie – niezależnie od wyznania, poglądów politycznych i statusu społecznego.  
 Ustanowienie przez Ojca Świętego Jana Pawła II Światowego Dnia Chorego stało się wezwaniem do całego Kościoła po-
wszechnego, aby poświęcić jeden dzień w roku modlitwie, refleksji i dostrzeżeniu miejsca tych, którzy cierpią na duszy i na cie-
le. Jan Paweł II we wspominanym liście zaznaczył, że "ma on na celu uwrażliwienie ludu Bożego i - w konsekwencji - wielu kato-
lickich instytucji działających na rzecz służby zdrowia oraz społeczności świeckiej na konieczność zapewnienia lepszej opieki 
chorym; pomagania chorym w dowartościowaniu cierpienia na płaszczyźnie ludzkiej, a przede wszystkim na płaszczyźnie nad-
przyrodzonej; włączenie w duszpasterstwo służby zdrowia wspólnot chrześcijańskich, rodzin zakonnych, popieranie coraz cen-
niejszego zaangażowania wolontariatu..." 
 Sprawom ludzi chorych Jan Paweł II, sam doświadczający licznych chorób, poświęcił wiele miejsca w swoim nauczaniu. 
Często spotykał się z chorymi i niepełnosprawnymi, tak w Rzymie, jak i w czasie podróży apostolskich. Chorych prosił już na 
samym początku pontyfikatu o wsparcie modlitewne. 
 W tym roku będziemy obchodzić Dzień Chorego już 24 raz. Papież Franciszek w napisanym na tegoroczne obchody, orę-
dziu odwołuje się do ewangelicznego opisu wesela w kanie Galilejskiej. Zauważa, że „choroba, zwłaszcza ciężka, zawsze wywo-
łuje kryzys w ludzkiej egzystencji”. Niesie z sobą pytanie: „Dlaczego mnie to spotkało? Może prowadzić do rozpaczy. W tych 
sytuacjach wiara w Boga jest z jednej strony wystawiona na próbę, a jednocześnie ujawnia swą pozytywną moc. Daje ona klucz, 
który pozwala odkryć głęboki sens tego, co przeżywamy, pozwala nam zobaczyć, że choroba może być drogą do większej blisko-
ści z Jezusem, który idzie u naszego boku, dźwigając krzyż. Ten klucz daje nam Maryja, Matka, która dobrze zna tę drogę”. Dla-
tego, jak pisze Papież, „uczta weselna w Kanie jest ikoną Kościoła: w centrum jest miłosierny Jezus, który czyni znak; wokół Nie-
go są uczniowie, zalążek nowej wspólnoty; blisko Jezusa i Jego uczniów jest Maryja, Matka opatrznościowa i prosząca. Mamy 
Matkę, której oczy są czujne i dobre jak oczy Syna; Jej macierzyńskie serce jest pełne miłosierdzia”. Ojciec Święty zwraca też 
uwagę, że Chrystus dokonując cudu w Kanie posłużył się ludzką pomocą sług, którzy napełnili stągwie wodą. My także mamy 
stawać się sługami innych. 
  Kościół towarzyszy ludziom chorym w sposób szczególny, zgodnie z poleceniem Jezusa zapisanym w zakończeniu Ewan-
gelii św. Marka "Na chorych ręce kłaść będą, i ci odzyskają zdrowie" (Mk 16, 18). Dla umocnienia w chorobie mamy specjalny 
dar - sakrament chorych. Olej chorych jest co roku błogosławiony w katedrach w ramach Mszy Krzyżma sprawowanej przez 
biskupa w poranek Wielkiego Czwartku. Jest dostępny w każdej parafii, a sakrament namaszczenia może być udzielany w każ-
dym czasie chorym proszącym o niego. Wbrew obiegowym opiniom nie jest to sakrament przeznaczony wyłącznie dla umierają-
cych. Używana dawniej nazwa tego sakramentu "Extrema unc5o - Ostatnie namaszczenie" wprowadziła wiele niejasności i nie-
porozumień. Interpretuje się ją jako ostatni sakrament przyjmowany w życiu. Tymczasem określenie "Extrema unc5o – Ostat-
nie namaszczenie" w teologii oznaczało ostatnie z serii namaszczeń sakramentalnych, które wierny może przyjąć i nie kojarzono 
go z momentem śmierci, gdyż sakrament ten ma przynieść choremu ulgę w cierpieniu lub uzdrowienie. 
 Obecność kapłana przy łóżku chorego ma duże znaczenie w procesie terapeutycznym. Kapelani są często powiernikami 
chorych, rozmową pomagają opanować lęk i niepokój towarzyszące utracie zdrowia czy operacji. Najważniejszą jednak posługą 
kapelanów jest jednanie z Bogiem ludzi, którzy niejednokrotnie przez wiele poprzednich lat zaniedbywali praktyki religijne. 
Często to właśnie szpital jest miejscem, gdzie w bezpośredniej, indywidualnej rozmowie z kapłanem można wyjaśnić wątpliwo-
ści dręczące przez lata.              (za int. M.I.) 



NIEDZIELA, 7 LUTEGO 2016; 5 ZWYKŁA;  
      9:30 – Do Bożej Opatrzności z podziękowanie za otrzymane łaski i dar przeżytych lat  
                               w dniu 80. rocznicy urodzin prośbą o Boże Błogosławieństwo, potrzebne łaski  
                               i zdrowie dla pani Heleny Baczkowskiej  
      11:00 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski  
                               i zdrowie dla Członków Koła Żywego Różańca oraz za zmarłych ++ Członków 
   11:00 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski  
                               i zdrowie dla Ojca Andrzeja Mariana Kaliściaka z okazji urodzin - dar intencji  
                               od przyjaciela Dariusza Klekot z małżonką Małgorzatą i dziećmi   
          11:00 – BŁOGOSŁAWIEŃSTWO ROCZNEGO DZIECKA - Victoria OLCON 
Harrogate  16:30 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Boże Błogosławieństwo, potrzebne łaski  
                               i zdrowie z okazji urodzin dla wnuczki Heleny - dar intencji od babci 
Leeds       19:00 – Za śp. + Ewę Szadkowską w 1. rocznicę śmierci - dar intencji od koleżanek  
                               Renaty, Uli i Marty 

    

PONIEDZIAŁEK, 8 LUTEGO 2016; Dzień powszedni; 
 10:00 – Za śp. męża + Franciszka Wedlich i córkę Lusię - dar int. od żony i mamy Mari 
  
WTOREK, 9 LUTEGO 2016; Dzień powszedni; 
  10:00 – Za śp. żonę + Olgę Grudzień z okazji urodzin - dar int. od męża Antoniego i Ire-
ny 

               POCZĄTEK OKRESU WIELKIEGO POSTU  
ŚRODA, 10 LUTEGO 2016; ŚRODA POPIELCOWA 
 11:00 – Za śp. + Henrykę Walasek w 1. rocznice śmierci i Jej córkę + Elżbietę Szkoda 
- dar  
                               intencji od Henryki Pasternak z rodziną  
 19:00 – Za śp. ojca + Edwarda Kotula w 30 dzień po śmierci - dar intencji od córki Ewy  
                               z wnukami Dominiką i Kacprem  
CZWARTEK, 11 LUTEGO 2016; Wspomnienie NMP z Lourdes - ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO; 
  10:00 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Boże Błogosławieństwo, potrzebne łaski  
                               i zdrowie z okazji urodzin dla syna Piotra - dar intencji od mamy Janiny Epstein 
PIĄTEK, 12 LUTEGO 2016; Dzień powszedni; 
         10:00 – NABOŻEŃSTWO DROGI KRZYŻOWEJ 
  10:30 – Za śp. rodziców + Józefę i + Władysława Sobuńko oraz siostrę + Genię - dar  
                               intencji od córki Jadwigi Hernik z rodziną 
SOBOTA, 13 LUTEGO 2016; Dzień powszedni; 
                    8:30 – Za śp. ojca + Kazimierza Zaręba z okazji urodzin i mamę Rozalię - dar int. od syna  
 14:00 – CHRZEST - Karolina Barbara PIETRANIEC 
 18:30 – Za śp. wujka + Tomasza Pióro - int. bratanka Kazimierza Pióro z żona Teresą 
                      1 TYDZIEŃ WIELKIEGO POSTU  
NIEDZIELA, 14 LUTEGO 2016; 1 WIELKIEGO POSTU;  
      9:30 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Boże Błogosławieństwo, potrzebne łaski  
                               i zdrowie dla syna Krzysztofa z okazji 6 rocznicy urodzin i córki Hanny z okazji  
                               4 rocznicy urodzin - dar intencji od rodziców Żanety i Pawła Kostrzębskich  
                               oraz dziadków i rodziców chrzestnych 
  10:30 – NABOŻEŃSTWO GORZKICH ŻALI 
      11:00 – Za śp. ojca + Wojciecha Kurdziel z okazji 22 rocznicy śmierci i mamę + Annę  
                               Kurdziel - dar intencji od syna Tomasza  
Pontefract 16:15 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Boże Błogosławieństwo, potrzebne łaski  
                               i zdrowie dla córki Tosi Stopińskiej i Jej rodziców Małgorzaty i Grzegorza 

Leeds       19:00 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Boże Błogosławieństwo, potrzebne łaski  
                               i zdrowie dla małżonków Renaty i Dominika Przydział w 7 rocznicę ślubu  
                               oraz Ich dzieci Mileńki, Bartka i Alicji  

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 

O G Ł O S Z E N I A    D U S Z P A S T E R S K I E 



*  WIELKI POST - Okres Wielkiego Postu służy przygotowaniu do obchodu Misterium Pas-
chalnego przez wspomnienie przyjętego chrztu i pełnienie dzieł pokuty. Okres Wielkiego Postu trwa od 
Środy Popielcowej do Mszy Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek. Od początku Wielkiego Postu do 
Wigilii Paschalnej nie odmawia się „Alleluja”. W Mszach wielkopostnych opuszcza się hymn: „Chwała 
na wysokości”, ale odmawia się go w uroczystości i święta przypadające w tym okresie. W Wielkim 
Poście ołtarzy nie zdobi się kwiatami, a organów używa się jedynie do podtrzymania śpiewu.  
*  ŚRODA POPIELCOWA - Najbliższa środa, 10 lutego, to Środa Popielcowa, rozpoczynają-
ca okres Wielkiego Postu. Na znak nawrócenia i pokuty nasze głowy zostaną posypane popiołem. 
Msze Święte tego dnia w naszym kościele o godzinie rana o godz. 11:00 i wieczorem o 19:00. 
Specjalna zbiórka przeznaczona będzie jako jałmużna postna na nasze zobowiązania utrzymania 
Centralnego Ośrodka Duszpasterstwa Emigrantów Konferencji EP w Warszawie. Polecam ją ofiarno-
ści Parafian! 
Przypominam, że w Środę Popielcową wszystkich obowiązuje post ścisły, polegający na powstrzymaniu się 

od potraw mięsnych oraz na ograniczeniu jedzenia. Tego dnia możemy zjeść trzy posiłki, ale tylko jeden z 

nich do syta. Wstrzemięźliwość od potraw mięsnych obowiązuje wszystkich od 14. roku życia, bez górnej 

granicy wieku, natomiast post ilościowy obowiązuje od 18. do 60. roku życia. Jednak Kościół zachęca, aby w 

praktykę postu wprowadzać także tych, którzy w sensie ścisłym nie są do niego zobowiązani. Pamiętajmy 

też, że Wielki Post jest tak zwanym „czasem zakazanym” dla wszelkich hucznych wesel, zabaw i dyskotek. 

Powstrzymajmy się też w tym świętym okresie pokuty od picia napojów alkoholowych. 
*  PRZYGOTOWANIE DO SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA – Pary, które zakończyły kurs i 
odbyły spotkanie indywidualne w Poradni Życia Rodzinnego mogą zgłaszać się na spisanie Protokołu 
Badania Kanonicznego stanu wolnego - z Ks. Proboszczem. Można się umówić telefonicznie 
LEKTORZY:  - przypominamy, że od Adwentu obowiązuje cykl czytań „C”; a w tygodniu „rok II”. 
Niedziela     7.02.16   g. 9.30 – rodzina  pp. Biedka             *  g. 11.00 –  A. Dębska & H. Rożkowiec 
Niedziela   14.02.16   g. 9.30 – T. Tosta i M. Epstein        *   g. 11.00 –  T. Hough & W. Świercz 
Niedziela   21.02.16  g. 9.30 – A. Sztyrbicka i B. Malach    *   g. 11.00 –  rodzina pp. Kula 
Niedziela   28.02.16  g. 9.30 – Rodzina pp. Epstein   *   g. 11.00 –  M. Ions & Patriae Fidelis 
Niedziela     6.03.16      g. 9.30 – J. Epstein i J. Lesiak           *   g. 11.00 – J. Harężlak & H. Stanisławska 
*  ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO - w czwartek – wspomnienie Marii Panny z Lourdes i 
Światowy Dzień Chorego. Msza Święta połączona z udzielaniem sakramentu namaszczenia chorych 
o godz. 10:00. Pół godziny przed tą Mszą Świętą – okazja do spowiedzi św., gdyż sakrament namasz-
czenia chorych należy przyjmować w stanie łaski uświęcającej.  

*  NABOŻEŃSTWO DROGI KRZYŻOWEJ W PIĄTEK o godz. 10:00 
*  NABOŻEŃSTWO GOŻKICH ŻALI będzie każdej niedzieli o godz. 
10:30. 
*   ZMIANA TAJEMNIC ŻYWEGO RÓŻAŃCA - dzisiejszej niedzieli. Ustalo-
no także datę Walnego Zebrania Koła Żywego Różańca na niedziele 28 litego po 

Sumie o godz. 12:30.  

KSIĘGA INTENCJI NA ROK 2016 OTWARTA  
MOŻNA SKŁADAĆ INTENCJE MSZALNE PO MSZAYCH ŚWIĘTYCH W TYGODNIU I NIEDZIELĘ.  

PAMIĘTAJMY O ROCZNICACH I JUBILEUSZACH 
 

*  OKAZJA DO SPOWIEDZI ŚWIĘTEJ  codziennie ½ godziny przed każdą Mszą Świętą,  
*  KSIĘGA INTENCJI MSZALNYCH NA ROK 2015  - 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. 

KOLEJNY KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI – SESJA ZIMOWA 2016 – ROZPOCZNIE SIĘ 
  W SOBOTĘ 13 LUTEGO O GODZ. 17:00 W NASZYM KOŚCIELE - cz.1 
godz. 17:00 – 1. Konferencja – TAJEMNICA SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA,  
godz. 18:15 – 2. konferencja  – ODPOWIEDZIALNE RODZICIELSTWO cz.I w kawiarni ośrodka 
         W NIEDZIELĘ 14 LUTEGO 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 



♦ KATECHEZA PRZYGOTOWAWCZA DO BIERZMOWANIA 2016 - Zgłoszenia można pobrać 
ze strony internetowej parafii. Przyjęcie sakramentu bierzmowania planujemy 25 czerwca 

2016 roku z okazji obchodów 40-lecia Poświęcenia Naszego Kościoła.  
♦ 5 Katecheza odbędzie się dzisiejszej niedzieli. Kolejna katecheza w niedzielę:   

6.03.2016r., + W NIEDZIELĘ + GODZ. 12:00 + PO SUMIE W KOŚCIELE.  
 

 

*   GODZINKI O NIEPOKALANYM POCZĘCIU NMP - z inicjatywy rodziny pp. Faber za-
praszamy do śpiewania tej historycznej modlitwy Kościoła każdej niedzieli o godz. 9:00. HISTORIA 
GODZINEK: 

 *  POLSKIE DAY CEN-
TRE  - zaprasza wszystkich Seniorów naszej para-
fii na spotkanie towarzyskie i smaczny obiad każ-
dej środy od godz. 11:00 do 13:30.  
 

KOMITET PARAFIALNY SPRZEDAJE SYMBO-
LICZNE DACHÓWKI NA KOŚCIÓŁ  

ZAPRASZAMY TAKŻE DO FUNDACJI KRZYŻA NA KO-
ŚCIÓŁ  

W FORMIE GĄSIORA OZDOBY DACHOWEJ  

FUNDACJA jednej DA-
CHÓWKI symbolicznej ce-

giełki - to £ 5.00. 
 

 

KURS ALFA W HALIFAX OD 19 LUTEGO - Kurs Alfa to 10 spotkań, składających się z 3. ele-
mentów. 1/ POCZĘSTUNEK; 2/ KRÓTKA KONFERENCJA; 3/ DYSKUSJA na koniec spotkania, gdzie można po-
dzielić się myślami i pytaniami. W skali światowej Alfę przeszło już 24 miliony osób w 169 krajach w 112 języ-
kach. Najlepszą rekomendacją Kursu są świadectwa Tych, którzy w nich uczestniczyli  nierzadko po kilka razy 
- znaleźć je można razem ze wszystkimi informacjami o kursie na stronie - www.wspolnotatalitha.org . 
*  POGRZEB ŚP. FLAWII KRÓL - Pogrążona w bólu rodzina zawiadamia, że dn. 27.01.2016, odeszła 
do wieczności , w wieku 86 lat, Flawia Król. Msza pogrzebowa odbędzie się w piątek 12.01 o godz. 11.00 w 
Kościele The Immaculate Heart of Mary przy Harrogate Road. Po mszy żałobnicy udadzą się na cmentarz Kil-
lingbeck. Więcej informacji w zakładzie pogrzebowym Fisher Funerals 0113 2686069. 
 

ODWIEDZINY DUSZPASTERSKIE - KOLĘDA 2015/2016 - od godz. 13:00 - do 20:30 
 

PONIEDZIAŁEK - 8.02.2016r. - LEEDS  LS 15 “nowe adresy”; - Ks. umawia się na wizytę telefonicznie lub osobiście w 
zakrys5i po Mszach Św. na konkretną nawet godzinę, aby rodzina była w komplecie 
WTOREK - 9.02.2016r. - LEEDS  LS 14 - “nowe adresy”; - Ks. umawia się na wizytę telefonicznie lub osobiście w zakry-
s5i po Mszach Św. na konkretną nawet godzinę, aby rodzina była w komplecie 
ŚRODA - 10.02.2016r. - NIE MA KOLĘDY - ŚRODA POPIELCOWA 
CZWARTEK - 11.02.2016r.  - LEEDS  LS 28 - “nowe adresy”; - Ks. umawia się na wizytę telefonicznie lub osobiście w 
zakrys5i po Mszach Św. na konkretną nawet godzinę, aby rodzina była w komplecie 
PIĄTEK - 12.02.2016. - LEEDS  LS 11 - “nowe adresy”; - Ks. umawia się na wizytę telefonicznie lub osobiście w zakry-
s5i po Mszach Św. na konkretną nawet godzinę, aby rodzina była w komplecie 
 

PONIEDZIAŁEK - 15.02.2016r. - LEEDS  LS 7 “nowe adresy”; - Ks. umawia się na wizytę telefonicznie lub osobiście w 
zakrys5i po Mszach Św. na konkretną nawet godzinę, aby rodzina była w komplecie 

WTOREK - 16.02.2016r. - LEEDS  LS 8 - “nowe adresy”; - Ks. umawia się na wizytę telefonicznie lub osobiście w zakry-
s5i po Mszach Św. na konkretną nawet godzinę, aby rodzina była w komplecie 
ŚRODA - 17.02.2016r. - LEEDS  LS 9 - “nowe adresy”; - Ks. umawia się na wizytę telefonicznie lub osobiście w zakry-
s5i po Mszach Św. na konkretną nawet godzinę, aby rodzina była w komplecie 
CZWARTEK - 18.02.2016r.  - WAKEFIELD - “nowe adresy”; - Ks. umawia się na wizytę telefonicznie lub osobiście w 
zakrys5i po Mszach Św. na konkretną nawet godzinę, aby rodzina była w komplecie 
PIĄTEK - 19.02.2016. - LEEDS  LS 17 - “nowe adresy”; - Ks. umawia się na wizytę telefonicznie lub osobiście w zakry-

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 


