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 Zesłanie jako forma kary istniało w Rosji od początków XVI w., choć docelo-
wym miejscem ówczesnych zsyłek nie była Syberia w dzisiejszym rozumieniu geogra-
ficznym. Należy bowiem rozróżniać zsyłki, deportacje i wysiedlenia na Syberię i „na 
Sybir”. W pierwszym przypadku mówimy o zesłaniach i deportacjach na obszary cią-
gnące się od Uralu aż do rzeki Kołymy, włączając w to Krasnojarski Kraj i Jakucję, ogra-
niczone od północy Oceanem Arktycznym, a od południa terytoriami Kazachstanu i 
Mongolii. Jeśli uwzględnimy postulaty badaczy, także rosyjskich, iż do Syberii wliczany 
jest Daleki Wchód, to jej wschodnią granicą będzie Ocean Spokojny. W przypadku 
historycznego pojęcia „Sybir” mamy do czynienia z zesłaniami praktycznie do wszyst-

kich guberni i obwodów rosyjskiego i sowieckiego imperium.  
 Proceder zesłań rozpoczął się już w XVIII wieku, a szczególnie nasilany był po upadkach zrywów niepodległościowych. 
Pierwszymi Polakami, którzy nazwani zostali „Sybirakami” byli czterej senatorowie I Rzeczpospolitej: Kajetan Sołtyk (krakowski 
biskup), Józef Załuski (biskup kijowski), Wacław Rzewuski (hetman polny koronny) i jego syn Seweryn Rzewuski (starosta doliń-
ski). Byli to przywódcy patriotycznej opozycji podczas obrad Sejmu w Warszawie (5 X 1767 – 1 III 1768). Nawoływali oni do nie 
uznania wojsk rosyjskich jako sojuszniczych. Za niemym przyzwoleniem Stanisława Augusta zostali przez wojska rosyjskie wywie-
zieni w głąb Rosji i tam internowani.  
 Kolejne fale represji i zsyłek przypadły na lata po upadku Powstania Kościuszkowskiego w 1794 roku. W 1831 po upadku 
Powstania Listopadowego w głąb Rosji deportowano ok. 50 tys. osób. Po upadku kolejnego poswatania stycznowego -na sybe-
ryjską katorgę, zesłano łącznie ponad 250.000 osób. 
 Po I wojnie światowej, 11.11.1918r. Polska stała się niepodległym państwem. Nie oznaczało to jednak końca rosyjskich 
(wtedy już bolszewickich) działań zmierzających do zniszczenia państwa polskiego. Na przełomie lat 1919 – 1921 trwała wojna 
polsko – bolszewicka, w której to śmierć poniosło tysiące Polaków, nie tylko w walce, ale także jako ofiary besGalskich mordów 
na cywilach. Po zakończeniu wojny wytyczono granicę na wschodzie. Poza tą granicą pozostawało bardzo wielu ludzi czujących 
się Polakami i deklarujących swoją polskość. W okresie wielkiej kolektywizacji w ZSRR Polacy z okręgów „Marchlewszczyzna” i 
„Dzierżyńszczyzna”, jako element antysocjalistyczny, opierający się władzy, zostali wysiedleni do Kazachstanu.  
 Niemal natychmiast po wkroczeniu 17 września 1939 roku oddziałów Armii Czerwonej na wschodnie ziemie II RP aparat 
represyjny NKWD przystąpił do realizowania podstawowego swego zadania, jakim było opanowanie zagrabionych ziem i złama-
nie w zarodku jakichkolwiek form oporu przeciwko nowej władzy. Rozpoczęły się deportacje „elementu niepożądanego”. Kla-
syczna deportacja obejmowała, zgodnie z instrukcjami, całe rodziny współzamieszkujące w jednym gospodarstwie lub mieszka-
niu. Oznaczało to w praktyce, że nawet jeśli kogoś z mieszkańców nie było na listach do deportacji, wciągano ich na nie już w 
trakcie akcji. Do rzadkości należały przypadki pozostawienia takich osób w domu, z którego dokonywano wysiedleń. Na zesłaniu 
status prawny dzieci narodzonych ze związku rodziców przypisanych do danego kontyngentu był dziedziczony. 
 Pierwsza deportacja lutowa – miała ona miejsce w nocy z 9/10 lutego 1940 r. Jej ofiarą padli głównie tzw. 
„spiecpieriesieliency-osadniki” czyli: osadnicy wojskowi, pracownicy leśni, pracownicy PKP, niżsi urzędnicy państwowi. Podczas 
pierwszej deportacji zesłano około 141 tys. obywateli polskich. 
 Druga deportacja, kwietniowa, miała miejsce nocą z 12 na 13 kwietnia 1940 r. Podczas tej deportacji ucierpiały głównie 
rodziny należące go grupy określanej przez NKWD mianem „administraGwno-wysłannyje”: policjantów, wojskowych, wysokich 
urzędników państwowych, pracowników służby więziennej, nauczycieli, działaczy społecznych, kupców a także przemysłowców. 
Według dokumentacji NKWD wywózka kwietniowa w swym zakresie dotknęła ok. 61 tys. ludzi z czego 80% całości transportów 
stanowiły kobiety i dzieci. 
 Trzecia deportacja objęła okres od maja do lipca 1940 r. Władze radzieckie rozwiązały w ten sposób problem tzw. bieżeń-
ców czyli ludzi, którzy w obawie przed wojskami niemieckimi uciekli na Wschód. Rozpoczęta nocą z 28/29 maja trwała aż do koń-
ca lipca 1940 r. i pochłonęła ok. 79 tys. osób, głównie Żydów. 
 Czwarta deportacja trwała na przełomie maja i czerwca 1941 r. Zesłano wówczas około 42 tys. ludzi, głównie mieszkań-
ców Litwy i Republik Nadbałtyckich a także Białostocczyzny, Wileńszczyzny i Grodzieńszczyzny i zachodnich obwodów Ukrainy i 
Białorusi. Ze względu na przypadającą w tym czasie ofensywę niemiecką w ZSRR znaczna część transportów nie dotarła na miej-
sce przeznaczenia padając łupem LuNwaffe. 
 Deportacja oznaczała w praktyce utratę posiadanego majątku. Instrukcja Ludowego Komisariatu Spraw Wewnętrznych 
ZSRS przewidywała prawo do zabrania 500 kg dobytku na rodzinę – najczęściej ubrań i podstawowych sprzętów domowych. By-
wało i tak, że konwój nie pozwalał na zabranie prawie niczego. Pozostawione mienie przechodziło na własność państwa. Wiele 
rzeczy, zanim udało się je zabezpieczyć, rozkradali okoliczni mieszkańcy oraz lokalni komunistyczni działacze partyjni. (opr. M.I.)  

 



NIEDZIELA, 5 LUTEGO 2017; 5 ZWYKŁA; 
          9:30 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski  

              i zdrowie dla Członków Koła Żywego Różańca oraz za zmarłych ++ Członków 
11:00 – Za śp. ojca + Stanisława Macheta z okazji 4 rocznicy śmierci - z daru intencji  
             od syna Zbigniewa; oraz za śp. ojca + Józefa Bieda z okazji urodzin - z daru  
             intencji od córki Grażyny  

Harrogate   16:30 – Za śp. żonę i mamę + Annę Rapczewską w 2 rocznicę śmierci - dar intencji  
                                 od męża Stefana i dzieci Amelii i Jasia  
Leeds        19:00 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski  
                                 Ducha Świętego i zdrowie dla syna Macieja Ulanowskiego w dniu 3. rocznicy  
                                 urodzin - dar intencji od rodziców i siostry 
 
PONIEDZIAŁEK, 6 LUTEGO 2017; Wspomnienie św. męcz Pawła Miki i Towarzyszy; 
 10:00 – Za śp. synową + Karen Filarowską - dar intencji Józefa i Marii Filarowskich 
 
WTOREK, 7 LUTEGO 2017; Dzień powszedi; 
 10:00 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski  
                                 i zdrowie dla Janiny z okazji urodzin - dar intencji od rodziny pp. Grochocińskich 
 
ŚRODA, 8 LUTEGO 2017; Dzień powszedni; 
 11:00 – Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem NMP z Lourdes Uzdrowienia chorych  
                                z prośbą o powrót do zdrowia dla pani Haliny Rożkowiec - dar intencji od  
                         Członków Day Centre w Leeds 
 
CZWARTEK, 9 LUTEGO 2017; Dzień powszedni; 
    10:00 – Za śp. tatę + Wojciecha Kurdziel z okazji urodzin - dar intencji od syna Tomasza 
 
PIĄTEK, 10 LUTEGO 2017; Wspomnienie św. Scholastyki, dz.;  
  10:00 – Za śp. babcię + Genowefę Bielecką w 30 dzień po śmierci - dar int. wnuczki Anety 
 19:00 – Za śp. żonę + Olgę Grudzień w dniu urodzin - dar intencji od męża Antoniego  
                                 i Ireny Kawalec 
  
SOBOTA, 11 LUTEGO 2017; NMP z Lourdes, Dzień Chorego; 
   8:30 – Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem NMP z Lourdes Uzdrowienia chorych 
                                 za wszystkich chorych Parafian - dar intencji od Ks. Proboszcza 
                                 VI TYDZEŃ OKRESU ZWYKŁEGO  
            18:30 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski  
                                 i zdrowie dla syna Piotra z okazji urodzin - dar intencji od mamy Janiny Epstein 
NIEDZIELA, 12 LUTEGO 2017; 6 ZWYKŁA; 

  9:30 – Za śp. mamę + Wandę Krupińską w 6 rocznicę śmierci i brata + Grzegorza  
             także 6 rocznicę śmierci - dar intencji od córek i sióstr Ewy i Lidii 
  9:30 – BŁOGOSŁAWIEŃSTWO ROCZNIAKA W DNIU URODZIN - Adam BELICA  
11:00 – Za śp. babcię + Katarzynę Stachniel - dar intencji od wnuczki Katarzyny z rodziną 

Pontefract   16:15 – Za Parafian 
Leeds        19:00 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski  
                                Ducha Świętego i zdrowie dla córek Natalii i Amelii z okazji urodzin - dar intencji 
                                od rodziców Barbary i Piotra 

*  V NIEDZIELA ZWYKŁA W CIĄGU ROKU LITURGICZNEGO - gromadzi nas przy stole Eu-
charystii. Pamiętajmy, że nikt z nas osobiście ani nasza wspólnota parafialna nie jest w stanie pogłębić 
swojej więzi z Panem Bogiem bez Eucharystii. Dopiero tutaj, karmiąc się prawdziwą miłością, każdy 
chrześcijanin uczy się ofiarnego życia. Częściej wczytujmy się w objawienie Boże zawarte w Piśmie 
Świętym i wsłuchujmy się w to, co mówi Kościół. 
*   ZMIANA TAJEMNIC ŻYWEGO RÓŻAŃCA - przypada dzisiejszej niedzieli.  
*  WALNE ZEBRANIE ŻYWEGO RÓŻAŃCA Ustalono datę Walnego Zebrania Koła Żywego 
Różańca na niedziele 5 marca po Sumie o godz. 12:30.  
  Intencja ogólna: Aby ludzie przeżywający próby, zwłaszcza ubodzy, uchodźcy i spychani na margi-
nes, spotykali się z przyjęciem i znajdowali wsparcie w naszych wspólnotach. 

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 



*  BŁOGOSŁAWIEŃSTWO CHLEBA I SOLI ORAZ WODY ŚW. AGATY - dziś po Sumie. 
*  11 LUTEGO - NMP Z LOURDES - W sobotę, 11 lutego, przypada liturgiczne wspomnienie 
Najświętszej Maryi Panny z Lourdes. Dokładnie tego dnia w 1858 roku, cztery lata po ogłoszeniu do-
gmatu o Niepokalanym Poczęciu, Matka Najświętsza objawiła się ubogiej pasterce, Bernadecie Soubi-
rous w Grocie Massabielskiej. Tamte wydarzenia upamiętnia znana i chętnie śpiewana pieśń Po gó-
rach, dolinach. Podczas osiemnastu spotkań z Bernadetą Maryja wzywała do modlitwy oraz pokuty i 
prosiła, aby na miejscu objawień został zbudowany kościół. Tak też się stało. Lourdes zasłynęło z licz-
nych nawróceń i uzdrowień, stając się w krótkim czasie centrum kultu maryjnego we Francji. Dziś do 
Lourdes przybywają chorzy i zdrowi pielgrzymi z całego świata. 
*  ŚWIATOWY DZIEŃ CHORYCH - Święto Matki Bożej z Lourdes łączymy z obchodami 
Światowego Dnia Chorych. Mamy więc szczególną okazję do pogłębienia postawy wrażliwości, reflek-
sji i czynnego działania wobec cierpiących i chorych, osamotnionych, wobec tych, do których mamy 
bardzo blisko siebie, i wobec tych, których nie znamy. Współczesny świat bardzo potrzebuje wielu do-
brych Samarytan. Msza Święta połączona z udzielaniem sakramentu namaszczenia chorych w sobotę 
o godz. 18:30. Pół godziny przed tą Mszą Świętą – okazja do spowiedzi św., gdyż sakrament na-
maszczenia chorych należy przyjmować w stanie łaski uświęcającej.  

  W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM: 
6 II – św. Paweł Mika i jego Towarzysze, pierwsi męczennicy Dalekiego Wschodu (wspomnienie obowiązkowe); 
10 II – św. Scholastyka (†542), dziewica, siostra św. Benedykta, wielkiego założyciela zakonu benedyktynów i patrona 

Europy; na wzór brata założyła zakon żeński według reguły benedyktyńskiej i całkowicie poświęciła się Panu Bogu 
(wspomnienie obowiązkowe). 

* LEKTORZY:  - przypominamy, że od Adwentu obowiązuje cykl czytań „A”; a w tygodniu „rok I”. 
Niedziela     5.02.17  g. 9.30 – A. Sztyrbicka i B. Malach     *   g. 11.00 –  rodzina pp. Kula 
Niedziela   12.02.17  g. 9.30 – Rodzina pp. Epstein    *   g. 11.00 –  M. Ions & Patriae Fidelis 
Niedziela   19.02.17       g. 9.30 – J. Epstein i J. Lesiak            *   g. 11.00 –  P. Szlaużys & H. Stanisławska 
Niedziela   26.02.17   g. 9.30 – rodzina  pp. Biedka              *   g. 11.00  –  A. Dębska & H. Rożkowiec 
Niedziela     5.03.17   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 spisanie Protokołu 
Badania Kanonicznego stanu wolnego - z Ks. Proboszczem. Można się umówić telefonicznie 

 

KSIĘGA INTENCJI NA ROK 2017 OTWARTA  

MOŻNA SKŁADAĆ INTENCJE MSZALNE PO MSZAYCH ŚW. W TYGODNIU I NIEDZIELĘ.  
PAMIĘTAJMY O ROCZNICACH I JUBILEUSZACH 

 

* PEREGRYNACJA OBRAZU MIŁOSIERDZIA BOŻEGO W NASZYCH DOMACH TRWA -
TERMINY PRZYJĘCIA OBRAZU ustalamy z DUSZPASTERZEM. Prosimy o wpisy dziękczynne i błagalne 
do Księgi Peregrynacyjnej. Nawiedzenie obrazu Jezusa Miłosiernego w danej rodzi-
nie, jest historycznym wydarzeniem i jej wyznaniem wiary.  
*  NIEBIESKIE KOPERTKI „GIFT AID” NA ROK 2017 - są do pobraniu u w kaplicy św. Sta-
nisława. Zachęcamy pracujących Parafian do tej formy składania darów ofiarnych na Parafię. 

*  POLSKIE DAY CENTRE  - zaprasza na obiad każdej środy o godz. 11:30. 
*  LEEDS FESTIVAL CHORUS, którego członkiem jest Parafianin naszej wspólnoty - 
pan     Ryszard Biedka, zaprasza w sobotę 4-go marca, do budynku ratusza miejskiego (Town Hall) na 
"Stworzenie Świata Haydna, czyli historie stworzenia opowiedziana w pięknej oprawie muzyki poważ-

* OKAZJA DO SPOWIEDZI ŚWIĘTEJ  codziennie ½ godziny przed każdą Mszą Świętą,  
* KSIĘGA INTENCJI MSZALNYCH NA ROK 2017 OTWARTA  - 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 ZIMOWA 2017 – ROZPOCZNIE SIĘ 
  W SOBOTĘ 4 MARCA 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 5 MARCA 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 

K O M U N I K A T Y 



nej. Bilety w cenie od £ 16.00 do £ 33.50 można nabyć u członków Chóru, w Leeds City Centre Box 
Office pod nr 0113 3760318 lub online pod adresem www.leedstownhall.co.uk. Bardzo polecamy: 
 

17 lutego b.r. (piątek) w godz.16-18 w Manchester   odbę-

dzie się 2-godzinny protest ze świeczkami przed Pakistańskim 

Konsulatem w sprawie uwolnienia Asi Bibi, chrześcijanki, żony 

oraz matki pięciorga dzieci, aresztowanej i skazanej na kare 

śmierci w 2010 roku za świadectwo wiary. Jest to jedna z wie-

lu sytuacji w których praktykowanie życia chrześcijańskiego w 

Pakistanie uznawane jest za bluźnierstwo (wg tzw. blasphemy 

law) i oznacza prześladowanie a nawet śmierć. 

Więcej informacji można znaleźć wpisując  "demonstra0ons 

across the uk" na stronie: 

 www.bri0shpakistanichris0ans.org lub wpisujac w google  

h2p://www.bri0shpakistanichris0ans.org/blog/blasphemy-accused-pakistani-chris0an-womans-plight-

triggers-demonstra0on-across-the-uk 

KONSULEM GENERALNYM RP LESZEK ROWICKI  
przesłał nam serdeczne podziękowanie za miłe przyjęcie Go zeszłej 

niedzieli w naszym Ośrodku Parafialnym 
29/01/2017  + Kopertki £ 99.38 +  Ofiary Gift Aid £ 412.38 + na tacę - £ 390.38 + Biuletyn - £ 26.13 

Czeki na konto parafialne prosimy wypisywać na PCM Leeds 
 

ODWIEDZINY DUSZPASTERSKIE - KOLĘDA 2016/2017 - od godz. 13:00 do 20:30 
  
 

PONIEDZIAŁEK - 6.02.2017. - LEEDS LS 10  - Ks. umawia się na wizytę telefonicznie lub osobiście w 
zakrystii po Mszach Św. na konkretną godzinę, by rodzina była w komplecie. 
WTOREK – 7.02.2017r. - LEEDS  L 11- Ks. umawia się na wizytę telefonicznie lub osobiście w zakrystii 
po Mszach Św. na konkretną godzinę, by rodzina była w komplecie. 
ŚRODA - 8.02.2017r. - -  LEEDS  L 12  - Ks. umawia się na wizytę telefonicznie lub osobiście w zakry-
stii po Mszach Św. na konkretną godzinę, by rodzina była w komplecie. 
CZWARTEK - 9.02.2017r.  - LEEDS  LS 13 “ADRESY NOWE” - Ks. umawia się na wizytę telefonicznie 
lub osobiście w zakrystii po Mszach Św. na konkretną godzinę, by rodzina była w komplecie. 
PIĄTEK - 10.02.2017r.  - LEEDS  LS 14 “ADRESY NOWE” - Ks. umawia się na wizytę telefonicznie lub 
osobiście w zakrystii po Mszach Św. na konkretną godzinę, by rodzina była w komplecie. 
PONIEDZIAŁEK  -  13.02.2017r.  - LEEDS  LS 17 “ADRESY NOWE”  - Ks. umawia się na wizytę telefo-
nicznie lub osobiście w zakrystii po Mszach Św. na konkretną godzinę, by rodzina była w komplecie. 
WTOREK – 14.02.2017r. - WAKEFIELD  - Ks. umawia się na wizytę telefonicznie lub osobiście w zakry-
stii po Mszach Św. na konkretną godzinę, by rodzina była w komplecie. 
ŚRODA  -  15.02.2017r.  -  NORMANTON  - Ks. umawia się na wizytę telefonicznie lub osobiście w za-
krystii po Mszach Św. na konkretną godzinę, by rodzina była w komplecie. 
CZWARTEK - 16.02.2017r.  - PONTEFRACT - Ks. umawia się na wizytę telefonicznie lub osobiście w 
zakrystii po Mszach Św. na konkretną godzinę, by rodzina była w komplecie 
PIĄTEK – 17.02.2017r. - LEEDS  LS 16 “ADRESY NOWE”   - Ks. umawia się na wizytę telefonicznie lub 
osobiście w zakrystii po Mszach Św. na konkretną godzinę, by rodzina była w komplecie. 

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 


