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DZIEŃ MYŚLI BRATERSKIEJ 
 22 lutego wszyscy harcerze i skauci na całym świecie obchodząc swoje wyjątkowe 
święto Dzień Myśli Braterskiej, wysyłają sobie wzajemnie bratnie pozdrowienia. Dlacze-
go właśnie tego dnia? Ponieważ jest to rocznica urodzin gen. Roberta Baden-Powella, 
który jest uważany za twórcę skau5ngu, jak i jego żony Olave.  
 Wszystko zaczęło się ponad sto lat temu, kiedy to generał Baden-Powell, walczący 
między innymi podczas wojny Anglii z Burami w Afryce Południowej, napisał dla swoich 

żołnierzy książkę „Poradnik skau5ngu”. W pierwotnym zamyśle miała być ona podręcznikiem dla zwiadowców i re-
krutów na żołnierzy. Szybko jednak stała się prawdziwym bestsellerem wśród angielskiej młodzieży. 
 Młodzi ludzie zainspirowani słowami książki opracowali wiele gier i konkursów, które wykorzystywały opisane 
przez gen. Roberta metody tropienia, uczyły korzystania z kompasów i map, a także wykorzystywania naturalnych 
oznak zmian pogody czy wskazywania szlaków za pomocą specjalnych skautowskich znaków. 
 Robert Baden-Powell nie chcąc, aby ta nowa moda zachęcała do zabawy w wojnę, wykorzystywania przemocy 
i agresji, ułożył Prawo Skautowe i Przyrzeczenie Skautowe. Opracowany przez siebie system oparł na trzech głów-
nych zasadach, które do dzisiaj przyświecają wszystkim skautom na świecie, mianowicie na:  w służbie Bogu, Ojczyź-
nie i bliźnim, bezpośrednim kontakcie z przyrodą oraz działaniu w małych grupach, zwanych zastępami. 
 Od tamtej pory wszystkich skautów na świecie, niezależnie od ich pochodzenia, koloru skóry, wyznania czy 
przekonań łączy szczególna więź, jaką jest miłość do natury i wierność zasadom skau5ngu. 
 Dzień Myśli Braterskiej, ustanowiony na 4. Międzynarodowej Konferencji Skautek i Przewodniczek w 1926 ro-
ku w Stanach Zjednoczonych przypomina wszystkim harcerzom na świecie, że należą do wielkiej rodziny. Tego dnia 
więc przesyłają więc sobie wzajemnie pozdrowienia, kartki z życzeniami, spotykają przy wspólnych ogniskach czy 
organizują rozmaite zbiórki na cele charytatywne, które mają wspomóc najbardziej potrzebującym. 

   Prawo harcerskie: 
     1. Harcerz sumiennie spełnia swoje obowiązki wynikające z Przyrzeczenia Harcerskiego!  
     2. Na słowie harcerza polegaj jak na Zawiszy!  
     3. Harcerz jest pożyteczny i niesie chętną pomoc bliźnim!  
     4. Harcerz w każdym widzi bliźniego a za brata uważa każdego innego harcerza!  
     5. Harcerz postępuje po rycersku!  
     6. Harcerz miłuje przyrodę i stara się ją poznać!  
     7. Harcerz jest karny i posłuszny rodzicom i wszystkim swoim przełożonym!  
     8. Harcerz jest zawsze pogodny!  
     9. Harcerz jest oszczędny i ofiarny!  
   10. Harcerz jest czysty w myśli, mowie i uczynkach. Nie pali tytoniu i nie pije napojów alkoholowych! 
 

 Twórca skau5ngu lord Baden-Powell, którego rocznicę urodzin upamiętnia Dzień Myśli Bra-
terskiej urodził się 1857 roku. Zorganizował on pierwszy obóz skautowy i wydał dwie książki, które 
miały podstawowe znaczenie dla rozwoju skau5ngu na świecie, a także harcerstwa w Polsce. Były 
to: „Skau5ng dla chłopców” i „Wskazówki dla skaut mistrzów”. Baden-Powell uważał, że skau5ng 
oraz kontakt z przyrodą mogą być szkołą wychowania obywatelskiego. W pracy z młodzieżą wzoro-
wał się na tradycjach wychowawczych różnych narodów. Był zdania, że skau5ng powinien uzupeł-
niać edukację szkolną przez rozwijanie charakteru i sprawności jednostki. W czasie wojny Anglików 
z Burami w 1900 roku po raz pierwszy utworzono oddział chłopców do służby pomocniczej. Próba 
ta uświadomiła Baden-Powellowi możliwość powierzenia młodzieży odpowiedzialnych zadań pod warunkiem poważ-
nego jej traktowania. Zainteresowanie z jakim spotkała się jego praca i książki spowodowały, że po latach zrezygno-
wał ze służby wojskowej i całkowicie poświęcił się skau5ngowi. Zmarł 8 stycznia 1941 roku.                  /opr. M.I/ 



NIEDZIELA, 19 LUTEGO 2017; 7 ZWYKŁA; 
  9:30 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski  
              i zdrowie dla pani Heleny Monist z okazji Jej urodzin - dar intencji  
              z podziękowaniem za Jej życzliwość od pań Ali Sztyrbickiej i Janiny Epstein 

    11:00 – W intencji ZHP w Dniu Myśli Braterskiej – Zjazdu Hufców Wilno, Kaszuby i Gdynia 

    11:00 – CHRZEST - Oliwia PIWOWARSKA  

Harrogate   16:30 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski  
                                 Ducha Świętego i zdrowie ROCZNIAKA córki - Marii Victorii FLAK oraz  
                                 Jej rodziców Magdaleny i Radka  
Leeds        19:00 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski  
                                Ducha Świętego i zdrowie dla syna Krzysia w dniu urodzin i córki Hanny  
                                Kostrzębskich - dar intencji od rodziców Żanety i Pawła i brata Jasia 
 

PONIEDZIAŁEK, 20 LUTEGO 2017; Dzień powszedni; 
 10:00 – Za śp. brata + Mariana Bartoszka - dar intencji od pp. Leszczyńskich 
 

WTOREK, 21 LUTEGO 2017; Dzień powszedni;; 
 10:00 – Za śp. teściową i babcię + Katarzynę Malach w rocznicę urodzin oraz teścia  
                                 i dziadka + Jana Malach - dar intencji od p. Barbary Malach z rodziną 
 

ŚRODA, 22 LUTEGO 2017; ŚWIĘTO KATEDRY ŚWIĘTEGO PIOTRA APOSTOŁA; 
    11:00 – Do Miłosierdzia Bożego z prośbą o Błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski  
                                 i zdrowie dla mamy Heleny Monist oraz dla Davida i Stevena Gordon, oraz  
                                 dla dzieci, wnuków i prawnuków - dar intencji od całej rodziny 
 

CZWARTEK, 23 LUTEGO 2017; Wspomnienie św. Polikarpa, bpa i męcz.; 
    10:00 – Za śp. + Zofię, + Aleksandra i + Józefa Bartoszków - dar int. od pp. Leszczyńskich 
 

PIĄTEK, 24 LUTEGO 2017; Dzień powszedni;  
  10:00 – Za śp. mamę i babcię + Czesławę Krzemińską w rocznicę urodzin  
                                 i ojca + Józefa - dar intencji od córki Barbary Malach z rodziną 
 12:00 – POGRZEB - Heleny MADEJCZYK  
  19:00 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski  
                                 i zdrowie dla małżonków pp. Danuty i Krzysztofa Dąbrowskich z okazji  
                                 27 rocznicy ślubu oraz dla Ich córek i zięcia 
  

SOBOTA, 25 LUTEGO 2017; Dzień powszedni; 
   8:30 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o powrót do zdrowia i siły w niesieniu Krzyża  
                                 cierpienia dla mamy Zofii Kowalczyk - dar intencji od syna Sylwestra z rodziną 
                                 VIII TYDZEŃ OKRESU ZWYKŁEGO  
            18:30 – Za śp. męża + Władysława Pasternak w 16. rocznicę śmierci i szwagra  
                                 + Jana Pasternak w 10. rocznicę śmierci - dar intencji od żony Henryki z dziećmi 
NIEDZIELA, 26 LUTEGO 2017; 8 ZWYKŁA; 

  9:30 – Za śp. babcię + Salomeę Chilmon i brata + Stanisława Chilmon - dar intencji  
             od rodziny pp. Grochocińskich 

    11:00 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski  
                                 Ducha Świętego i zdrowie dla córki Weroniki Nowakowskiej w dniu  
                                 7. rocznicy urodzin - dar intencji od rodziców i brata 
Normanton  16:15 –  Za Parafian 
Leeds        19:00 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski  
                                Ducha Świętego i zdrowie dla ROCZNIAKA - Aleksandra NOWAKA,  
                                oraz Jego rodziców Dagmary i Tomasza oraz brata Filipa 

*  SERDECZNIE WITAMY W NASZEJ PARAFII Z OKAZJI DNIA MYŚLI BRATERSKIEJ -    
naszych Gości Harcerzy i Ich Rodziców - HUFCA „KASZUBY”; DRUŻYNĘ HARCEREK „TOPOLE” I 
GROMADĘ SKRZATÓW „ŻABKI”, ORAZ z HUFCA HARCERZY „WILNO”; 9-TĄ DRUŻYNĘ HAR-
CERZY IM. Św. MAKSYMILIANA KOLBE I GROMADĘ ZUCHÓW „SKOCZKI” 
*  ŚWIĘTO KATEDRY ŚW. PIOTRA APOSTOŁA - W tym tygodniu, w środę, 22 lutego, przy-
pada święto Katedry św. Piotra Apostoła. Już od IV wieku wierni Rzymu obchodzili pamiątkę założenia 
gminy chrześcijańskiej i obrania Wiecznego Miasta przez św. Piotra Apostoła na stolicę Kościoła Chry-

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 



stusowego. Symbolem władzy Piotrowej stała się potężna bazylika, wzniesiona w XVII wieku nad gro-
bem pierwszego biskupa Rzymu, ale nie o samą budowlę przecież chodzi. Święto jest przede wszyst-
kim okazją do wyrażenia czci św. Piotrowi i każdemu jego następcy, którzy zgodnie z wolą Chrystusa 
zostali wybrani na pasterzy całego Kościoła powszechnego. Przez tyle lat wielką modlitewną miłością 
otaczaliśmy św. Jana Pawła II, o którym z taką dumą mówiliśmy: Piotr naszych czasów. Niech nie za-
braknie wyrazów oddania i modlitwy w intencji Ojca Świętego Franciszka. 
  W TYM TYGODNIU PATRONUJE NAM: 

23 II – św. Polikarp, biskup i męczennik, uczeń św. Jana Ewangelisty, ustanowiony przez tego Apostoła 
biskupem Smyrny w Azji Mniejszej; zaliczany jest do grona ojców apostolskich, czyli pisarzy chrześci-
jańskich, którzy znali Apostołów i bezpośrednio od nich czerpali naukę pozostawioną przez Chrystusa; 
po 60 latach przewodzenia Kościołowi w Smyrnie poniósł śmierć męczeńską pomiędzy rokiem 155 a 169  

*  WALNE ZEBRANIE ŻYWEGO RÓŻAŃCA Ustalono datę Walnego Zebrania Koła Żywego 
Różańca na niedziele 5 marca po Sumie o godz. 12:30.  
*  SPOTKANIE RODZICÓW DZIECI PIERWSZKOMUNIJNYCH - odbędzie się w sobotę 25 
grudnia podczas katechez dzieci komunijnych. Przyprowadzając dzieci zostajemy z nimi na kateche-
zie. Obecność obowiązkowa. 
* LEKTORZY:  - przypominamy, że od Adwentu obowiązuje cykl czytań „A”; a w tygodniu „rok I”. 
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 
Niedziela   12.03.17  g. 9.30 – A. Sztyrbicka i B. Malach     *   g. 11.00 –  rodzina pp. Kula 
Niedziela   19.03.17  g. 9.30 – Rodzina pp. Epstein    *   g. 11.00 –  M. Ions & Patriae Fidelis 

*  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. 
*  UWAGA! ***REKOLEKCJE DLA MŁODZIEŻY *** WSPÓLNOTA WIECZERNIK  

 Zapraszamy na ciekawy i wartościowy weekend z Bogiem - reko-
lekcje to okazja spotkanie interesujących osób, wspólną modlitwę, 
śpiew oraz konferencje. Wszystko w bardzo przyjaznej atmosferze. 
OASIS - Rekolekcje dla młodzieży (do -18 lat).  Tematy: Miłość, 
Wdzięczność, Miłosierdzie i Modlitwa 

Zimowa Sesja 24-26 Luty  
Szkoła Życia Chrześcijańskiego i Ewangelizacji 

Rekolekcje dla dorosłych (powyżej 18 roku życia)  
Rozpoczynamy Mszą Świętą w piątek o godzinie 19:00 

Motywem przewodnim będzie życie i wiara Abraham.  
Kontakt: tel.07496000824 wspolnotawieczernik@gmail.com 

* 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 



*  POGRZEB ŚP. + HELENY MADEJCZYK - zmarłej 6 lutego br. w wieku 91 lat - zostanie 
odprawiony w naszym kościele w piątek 24 lutego o godz. 12:00. Po ceremoniach 
na cmentarzy Killingbeck o godz.13:30 rodzina zmarłej serdecznie zaprasza 
wszystkich uczestników pogrzebu na stypę do naszego Ośrodka Parafialnego, a 
zamiast kwiatów na grób prosi o złożenie daru na British Heart Foundation. Cór-

kom i Ich rodziną zmarłej naszej Parafianki wyrażamy nasze współczucie, a śp. zmarłą naszą sio-
strę Helenę poleczmy modlitwie wiernych. 
*  NIEBIESKIE KOPERTKI „GIFT AID” NA ROK 2017 - są do pobraniu u w kaplicy św. 
Stanisława. 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 - p. Ryszard Biedka, zaprasza w sobotę 4. marca, do budynku ratusza 
miejskiego (Town Hall) na "Stworzenie Świata Haydna, czyli historie stworzenia 
opowiedziana w pięknej oprawie muzyki poważnej. 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. 

* TŁUSTY CZWARTEK W TYM TYGODNIU - nie zapomnijmy o tej pol-
skiej tradycji. Zamówienia na POLSKIE PĄCZKI można składać dzisiejszej 
niedzieli w Sklepiku Parafialnym. Odebrać je można tylko niestety w środę 
o godzinach otwarcia sklepu - od 11:00 do 13:00. Zapraszamy. 
 

HUFIEC „KASZUBY”,  
DRUŻYNA HARCEREK „TOPOLE”  

I GROMADA SKRZATÓW „ŻABKI”  ORAZ HARCERZE 
z HUFCA „WILNO”, 9-TA DRUŻYNA HARCERZY IM. 

Św. MAKSYMILIANA KOLBE  
I GROMADA ZUCHÓW „SKOCZKI”  

zapraszają na uroczysty kominek z okazji  
DNIA MYŚLI BRATERSKIEJ,  

który odbędzie się w Polskim Ośrodku Katolickim w Leeds,  

dzisiejszej niedzieli - 19 lutego 2017 roku o godzinie 16:00. 

12/02/2017  + Kopertki £ 88.57 +  Ofiary Gift Aid £ 326.10 + na tacę - £ 429.54 + Biuletyn - £ 27.89 
*  DOBRODZIEJOM KOŚCIOŁA SERDECZNY BÓG ZAPŁAĆ - za dar ofiarny - £157.08 - złożony do 
skarbony aniołka przy żłóbku oraz za poświęconą kredę - na wystrój bożonarodzeniowy naszego kościoła.  

Czeki na konto parafialne prosimy wypisywać na PCM Leeds 
*  ZWIĄZEK WETERANÓW PSZ Związek Weteranów PSZ dziękuje wszystkim osobom, które pomogły w przy-
gotowaniu i przeprowadzeniu zabawy walentynkowej. Gorące podziękowania kierujemy do Patriae Fidelis, a zwłaszcza 
do Marcina Stanisławskiego, Jarka Zarzyńskiego i Jarka Skorka, do pań Joanny Calder, Tereski Cieszewskiej, Ady Green, 
Tereski Hough, Gosi Lesiak, Darii Kosik, Zuzanny Sawickiej oraz panów Daniela Babynko, Wojtka Dybikowskiego i Zyg-
munta Green. Serdeczne Bóg zapłać.  

ODWIEDZINY DUSZPASTERSKIE - KOLĘDA 2016/2017 - od godz. 15:00 do 20:30 
  

PONIEDZIAŁEK - 20.02.2017. - 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 – 21.02.2017r. - LEEDS  L 11- Ks. umawia się na wizytę telefonicznie lub osobiście w zakry-
stii po Mszach Św. na konkretną godzinę, by rodzina była w komplecie. 
ŚRODA - 22.02.2017r. - -  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 - 23.02.2017r.  - 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 - 24.02.2017r.  - LEEDS  LS 17 “ADRESY NOWE” - Ks. umawia się na wizytę telefonicznie lub 
osobiście w zakrystii po Mszach Św. na konkretną godzinę, by rodzina była w komplecie. 
PONIEDZIAŁEK - 27.02.2017. - HARROGATE  - Ks. umawia się na wizytę telefonicznie lub osobiście w 
zakrystii po Mszach Św. na konkretną godzinę, by rodzina była w komplecie. 
WTOREK – 28.02.2017r. - PUDSEY - 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 

K O M U N I K A T Y 


