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Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie powstrzymujcie ich,  

do takich bowiem należy Królestwo Boże (Mk 10,14). 
Dziecko w kościele to skarb. Nic tak nie cieszy serca i oczu, jak obecność naszych pociech 
w domu Chrystusowym. Bywa jednak, że obecność malucha irytuje. Nie jest to jednak 
wina dziecka. I to trzeba powiedzieć jasno.  Dzieci nie przychodzą do kościoła, by przeszka-
dzać innym. Nie mają złych intencji. A jednak często widzimy sceny płaczu, tupania noga-
mi, biegania przed ołtarzem. Takie zachowania rozpraszają wiernych, którzy  zaczynają 
bardziej skupiać się na dziecku niż na modlitwie. Skąd ten problem? To jest wina tylko 
opiekunów. Wszystko zaczyna się w momencie, kiedy dziecko nie jest przygotowane na 
to, by iść do kościoła. I wcale nie chodzi o gotowość związaną z wiekiem, albo rozwojem 
psychicznym. Często zdarza się, że dziecko przychodzi do miejsca, którego nie zna i nie 

rozumie. Nie rozumie, dlaczego mama go ucisza? Dlaczego tata nie pozwala mu biegać? Dlaczego tam na ołtarzu pali się świateł-
ko? Po co świece i kwiaty? Dziecko przychodzi do miejsca, które jest mu obce. Naturalne jest, że chce je badać. U dzieci nazywa-
my to przejawem ciekawości poznawczej. Jak więc sprawić, by dziecko w kościele zachowywało powagę miejsca – pozostając 
dzieckiem? Chyba nie ma na to jednej recepty. Ale siedem prostych rad może pomóc.  
      Dziecko w kościele - 6 wskazówek dla rodzica: 
 Pierwsza rada: wszystko zaczyna się od wieczornej modlitwy. Dziecko musi słyszeć o Bogu, wiedzieć, że kościół to Jego 
Dom.  Weź do ręki Biblię dla dzieci i przed snem poczytaj dziecku o Bogu. Powiedz mu, że już w niedzielę z całą rodziną pójdziecie 
Go odwiedzić. 
 Po drugie: wybierz się z dzieckiem do kościoła wtedy, kiedy nikogo w nim nie będzie. Poproś księdza, aby pozwolił Ci 
wejść na chór. Nie chodzi o to, by dziecko wszystkiego dotknęło, ale by lepiej poznało najważniejsze miejsca w kościele. Opo-
wiedz, dlaczego ołtarz jest miejscem tak niezwykłym, kto mieszka w tabernakulum. Zachowuj się przy tym z należytą powagą – 
klęknijcie przed ołtarzem, spacerujcie spokojnie, przeżegnajcie się wychodząc z kościoła. Dziecko powinno dzięki Tobie poczuć 
świętość tego miejsca. 
 Po trzecie: Msza Święta w telewizji lub internecie – obejrzyj ją z dzieckiem. To doskonały sposób na to, żeby omówić z 
dzieckiem, co dzieje się w poszczególnych częściach nabożeństwa. Opowiedz, co ksiądz czyta podczas mszy, dlaczego ludzie klę-
kają, jakie znaczenie ma uniesienie kielicha i chleba. Naucz go modlitw i odpowiedzi na słowa kapłana. Dzięki temu dziecko bę-
dzie wiedziało, co się dzieje w czasie mszy niedzielnej i potrafiło w niej aktywnie uczestniczyć. 
 Rada numer cztery: spraw, by dziecko traktowało niedzielną mszę, jak nagrodę. Niedzielna msza to święto, wyjątkowe 
spotkanie z Bogiem. Już dzień wcześniej przypomnij dziecku o mszy: “Pan Bóg cię kocha – jutro go odwiedzimy”. Nigdy nie szan-
tażuj dziecka: musisz iść do kościoła, bo jak nie pójdziesz, to będziesz mieć grzech, albo jak się będziesz źle zachowywał – zero 
telewizji przez tydzień! Wtedy dziecko wytworzy sobie negatywne skojarzenie. Nigdy też nie obiecuj dziecku nagrody, jak będzie 
grzeczne w kościele. Działa to dokładnie tak samo: mszę traktuje jak przykry obowiązek, po którym dostanie nagrodę. 
 Po piąte: jak odwiedziny – to na galowo. Zwróć uwagę, w co ubieracie się do kościoła. Jeśli dziecko zobaczy, że zakłada 
odświętny strój – będzie czuło się wyjątkowo. A przecież idzie na wyjątkowe spotkanie – z samym Bogiem. 
 Szóste i nie mniej ważne: umowa. W drodze do kościoła rozmawiaj z dzieckiem, o tym gdzie i po co idziecie. Przypomnij 
mu Wasze modlitwy, przypomnij, jak chodziliście po kościele. Zawrzyj pakt - umowę, czyli umów się na konkretne zasady doty-
czące zachowania. Pamiętaj, że umowa polega na tym, aby obie strony podały swoje “warunki”. Powiedz, że chcesz, by dziecko 
stało przy Tobie, było cichutko, robiło to, co Ty. Ale jednocześnie zapytaj dziecko czego ono potrzebuje? 
 Na koniec jeszcze bardzo operacyjnie: nie zabieraj do kościoła zabawek albo jedzenia. Nie pozwalaj się dziecku oddalać, 
ale też nie trzymaj go kurczowo za rękę. Niech będzie przy Tobie i bierze przykład z tego, jak przeżywasz spotkanie z Bogiem. 
Chcemy czy nie – to my jesteśmy przykładami dla naszych dzieci. Naśladują nas. Jest to więc nasza szansa, by przekazać im pra-
widłową postawę. 
 A jeśli mimo wszystko coś poszło nie tak? Jesteś na mszy i Twoje dziecko zaczyna płakać lub biegać po kościele? Po pierw-
sze: reaguj od razu, jeśli dziecko łamie waszą umowę. Jeśli nic nie zrobisz – dziecko nie będzie wiedziało, że jego zachowanie nie 
jest właściwe, albo że złamało zasady. Przypomnij dziecku na co się umawialiście w kontrakcie. Jeśli przegrałeś bitwę – nie trać 
nadziei. Wyjdź z dzieckiem na zewnątrz. Zapytaj, co się dzieje, że zignorowało Twoją stanowczą prośbę. Wyjaśnij mu jeszcze raz 
gdzie jesteście, przypomnij jakiego zachowania oczekujesz. Mów spokojnie, bez podnoszenia głosu. Powiedz, że jest już na tyle 
duże, aby zachowywać się jak dorośli. I jeśli tylko się postara – na pewno mu się uda być grzecznym do końca mszy. Dzieci po-
trzebują wiedzieć, że rodzice w nie wierzą! Łatwiej im wtedy uwierzyć w samych siebie. Anna Wilczyńska /opr.M.I./ 



NIEDZIELA, 2 LIPCA 2017; 13 ZWYKŁA; 
  9:30 – Za śp. rodziców + Martę i + Artura Grzesik - dar intencji od pp. Marii i Józefa  
             Filarowskich 

   11:00 – Za śp. Polaków ofiary Ludobójstwa z Kresów Wschodnich RP, ofiary rzezi  
                      Ukraińskiej oun-upa w latach 1939-1947 - Duchowieństwa, Ojców i Matek,  
                      Starców, Młodzieży i Dzieci bestialsko zamordowanych tylko za to,  
                      że byli Polakami - dar intencji pamięci od Patriae Fidelis  

Harrogate  16:30 – Za Parafian   
Leeds        19:00 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże i zdrowie dla Członków 

                      Żywego Różańca w Leeds i Ich rodzin oraz za ++ zmarłych członków Koła  
 
PONIEDZIAŁEK, 3 LIPCA 2017; ŚWIETO ŚW. TOMASZA, APOSTOŁA; 
  10:00 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże i dar zdrowia oraz siły  
                               w niesieniu Krzyża cierpienia choroby dla pani Aliny Frost - dar intencji od  
                               koleżanek i kolegów Zespołu Teatralnego „Fredreum” 
 
WTOREK, 4 LIPCA 2017; Wspomnienie św. Elżbiety Portugalskiej; 
 10:00 – Za śp. męża + Tadeusza Stockiego i córkę + Krystynę - dar intencji od żony  
                               i mamy Heleny 
 
ŚRODA, 5 LIPCA 2017; Dzień powszedni; 
  11:00 – Za śp. + Zofię i + Stanisława Chodorów oraz + Rozalię, + Ludwika, + Stefana  
                               Korzępów i + Wandę Biedka   
 
CZWARTEK, 6 LIPCA 2017; Wspomnienie bł. Marii Teresy Ledóchowskiej; 
   10:00 – Za śp. tatusia + Waldemara Jagielskiego - dar intencji od rodziny 
  
PIĄTEK, 7 LIPCA 2017; Dzień powszedni - I PIĄTEK MIESIĄCA KU CZCI NSPJ;  
 10:00 – Do NSPJ z prośbą o Błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski i zdrowie dla  
                                małżonków Barbary i Aleksandra Cieśla w dniu 10 Rocznicy Ślubu i dla córki  
                                Julii z okazji 9 rocznicy urodzin 
 10:30 – NABOŻEŃSTWO DO NSPJ 
   19:00 – Do NSPJ z prośbą o Błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski i zdrowie dla  
                                mamy Elżbiety Koniuszewskiej z okazji 60. rocznicy urodzin - dar intencji od  
                                syna Łukasza z małżonką Moniką i wnuczki Antoniny 
 

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO  2016/2017 
SOBOTA, 8 LIPCA 2017; Wspomnienie św. Jana z Dukli; 

   9:30 – Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski w mijającym  
                    Roku Szkolnym 2016/17 z prośbą o Błogosławieństwo Boże i bezpieczny czas  
                    odpoczynku wakacyjnego dla Dzieci, Młodzieży, Nauczycieli i Rodziców  
                    Polskiej Szkoły Sobotniej w Leeds 

 14:00 – CHRZEST - Adam FILIPOWICZ 
 14:00 – CHRZEST - Nicola RYCOMBEL 
                                   14 TYDZIEŃ ZWYKŁY  
   18:30 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski  
                                i zdrowie dla syna Piotra i synowej Joanny Czachurskich w rocznice Ich Ślubu 
                                oraz dla Ich dzieci Helenki i Hanusi - dar intencji od rodziców    
NIEDZIELA, 9 LIPCA 2017; 14 ZWYKŁA; 

  9:30 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski  
              i zdrowie dla syna Marcina Baczkowskiego z okazji 40. rocznicy urodzin - dar  
              intencji od rodziców Jana i Hleleny Baczkowskich 

      11:00 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże i zdrowie dla Członków 
                                 Związku byłych Junackich Szkół Mechanicznych i Ich Rodzin 
Pontefract  16:15 – Za śp. sąsiadkę + Halinę Michalską - dar intencji od Ireny Karands  
                                 z synem Danielem  
Leeds         19:00 – Do Bożej Opatrzności dar intencji dziękczynnej za szczęśliwe rozwiązanie  
                                  i narodziny syna Franka Pasterczyka z prośbą o Błogosławieństwo Boże  
                                  i zdrowie dla syna i Jego brata  Eryka - dar int. od rodziców Marzeny i Sebastiana    

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 



*   ZMIANA TAJEMNIC ŻYWEGO RÓŻAŃCA - przypada dzisiejszej niedzieli. 
*  Intencja ewangelizacyjna: KŻR na m-c lipiec: 
 Aby nasi bracia, którzy oddalili się od wiary, mogli rownież  za sprawą naszej modlitwy i 
ewangelicznego świadectwa, odkryć na nowo bliskość miłosiernego Pana i piękno życia chrze-
ścijańskiego. 
*  ŚWIĘTO ŚW. TOMASZA APOSTOŁA - W najbliższy poniedziałek, 3 lipca, przypada świę-
to św. Tomasza Apostoła. Mimo przysłowiowej niewiary miał on głosić Ewangelię aż w dalekich In-
diach. Jest także autorem najpiękniejszego chyba wyznania wiary: „Pan mój i Bóg mój”. Papież św. 
Grzegorz I Wielki skonstatował Tomaszową postawę w następujący sposób: „Więcej pomaga naszej 
wierze niewiara Tomasza niż wiara Apostołów”. Święty Tomasz jest patronem Indii, Portugalii, wielu 
miast, w tym Zamościa. Przez jego wstawiennictwo prośmy o umocnienie i pogłębienie naszej wiary. 

*  1. PIĄTEK MIESIĄCA KU CZCI NSPJ I ODWIEDZINY CHORYCH - W tym tygodniu przy-
pada też pierwszy czwartek i pierwszy piątek miesiąca. Pierwszy piątek to dzień Komunii św. wynagra-
dzającej za grzechy osobiste i całego świata. Chrystusa Eucharystycznego możemy przyjąć tylko czy-
stym sercem. Dlatego w naszym kościele okazja do pierwszopiątkowej spowiedzi świętej od godz. 
18:00, a wieczorna Msza Święta wynagradzająca o godz. 19:00.  
* LEKTORZY:  - przypominamy, że od Adwentu obowiązuje cykl czytań „A”; a w tygodniu „rok I”. 
 

Niedziela    2.07.17  g. 9.30 – Rodzina pp. Epstein    *   g. 11.00 –  M. Ions & Patriae Fidelis 
Niedziela    9.07.17       g. 9.30 – J. Epstein i J. Lesiak            *   g. 11.00 –  P. Szlaużys & H. Stanisławska 
Niedziela  16.07.17   g. 9.30 – rodzina  pp. Biedka              *   g. 11.00  –  A. Dębska & H. Rożkowiec 
Niedziela  23.07.17   g. 9.30 – T. Tosta i M. Epstein         *   g. 11.00 –  T. Hough & W. Świercz 
Niedziela  30.07.17  g. 9.30 – A. Sztyrbicka i B. Malach     *   g. 11.00 –  rodzina pp. Kula 
 

*  ZAPISY DZIECI I KOMUNIJNYCH NA KATECHEZĘ - 2017/2018 - 
Prosimy rodziców dzieci, którzy pragną przygotować Je do Pierwszej Komunii Świętej 
w naszej Parafii lub w polskich parafiach rodzinnych, aby zgłosili swoje pociech na ka-
techezę do 15 sierpnia br. u Ks. Proboszcza. Prosimy wypełnić formularz zgłoszeniowy 
ze strony Internetowej Parafii i osobiście złożyć go w zakrystii na ręce duszpasterza.  
Katecheza dla dzieci rozpocznie się we wrześniu. 
 

*  ZAPISY NA KATECHEZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ DO BIERZMOWANIA 
2018 - dla młodzieży i dorosłych rozpoczniemy od WRZEŚNIA - Zgłoszenia można pobrać ze strony 
internetowej parafii. Prosimy je składać w zakrystii, przy kaplicy św. Stanisława 
na ręce duszpasterzy. Przyjęcie sakramentu bierzmowania planujemy dla kan-
dydatów w 2018 roku po Wielkanocy. Do Bierzmowania może przystąpić mło-
dzież, która w tym roku ukończy 13 lat tzn. w przyszłym osiągnie wiek 14-
nastoletni.  
 

*  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. 

*  BADANIE STANU WOLNEGO NARZECZONYCH - TZW. ZAPOWIEDZI związane ze spi-
saniem protokołu przedślubnego narzeczonych PROSIMY DOKONAĆ DO 22 LIPCA. W sierpniu Ks. 
Proboszcz jest na urlopie. Formalności ślubne możemy załatwiać na 6 miesięcy przed ślubem. 

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 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 JESIENNA 2017 – ROZPOCZNIE SIĘ 
W SOBOTĘ 30 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 1 PAŹDZIERNIKA 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 



*  FESTYN RODZINNY DLA ROKSANY WALCZĄCEJ Z RAKIEM - dzisiejszej niedzieli 2 lipca w naszym 
ośrodku grono przyjaciół pragnie wesprzeć dochodem z tego festynu chorą naszą Parafiankę matkę dwojga 
dzieci - Serdecznie zapraszamy! 
*  POLSKIE DAY CENTRE  - zaprasza na obiad każdej środy o godz. 11:30. Przed obiadem jak 
zawsze gimnastyka i tradycyjnie BINGO z wygraną zależną od frekwencji uczestników. 
*  WYCIECZKA PARAFIALNA DO PORTMEIRION ODWOŁANA  z ogromnym smutkiem informujemy że 
wycieczka do Portmeirion zaplanowana na 2 lipca zostaje odwołana z powodu braku wystarczającej liczby chęt-
nych (zwrot wpłat u pań w sklepiku). Proponujemy za to udział w pielgrzymce i wycieczkę do: 
*  WYCIECZKA AUTOKAROWA DO BRIDLINGTON Jednodniowa wycieczka autokarowa 
do Bridlington Polskie Day Centre organizuje w poniedziałek 7-go sierpnia całodzienną wycieczkę 
nad morze do kurortu Bridlington. Dla członków Day Centre koszt wycieczki wyniesie £1.00. Dla osób 
chętnych spoza Day Centre – £10.00 (dorośli) i £8.00 (emeryci, dzieci i młodzież ucząca się do lat 16). 
Wyjazd autokarem spod Ośrodka o godz.8:40, powrót około godz.19:00. Zapraszamy. Wpisu na listę 
wycieczkowiczów dokonać można w czasie Day Centre we środę lub w sklepiku. 
*  PIELGRZYMKA DO HOLYWELL PANTASAPH. W niedzielę 23-go lipca, Parafia w Leeds organizuje 
doroczną jednodniową pielgrzymkę do Holywell i Pantasaph. Osoby chętne do wzięcia udziału prosimy o zgła-
szanie się i uiszczenia opłaty za przejazd w wysokości £10.00. Zgłoszenia i opłaty przyjmowane są przez panie w 
naszym Sklepiku Parafialnym. Bardzo serdecznie zachęcamy i zapraszamy do wzięcia udziału w pielgrzymce. 
Członkowie Koła Żywego Różańca mają wyjazd pielgrzymkowy refundowany ze z kasy koła. 
 Holywell to walijskie miasteczko, znane głównie dzięki źródłu Św. Wilfridy. Jest ono zwane Lourdes Walii, 
albowiem nieprzerwanie, od 660r. n.e. przybywają do niego pielgrzymi, by skorzystać z uzdrawiającej mocy 
wód źródła. Holywell zaliczane jest do Siedmiu Cudów Walii.  
 Pantasaph to mała wioska na południe od Holywell, warta zobaczenia głównie ze względu na piękny 
zespół budynków  zakonu franciszkańskiego.  Na terenie przynależnym do zakonu, na wzgórzach tuż poza nim, 
znajdują się rozstawione w lesie, stacje drogi krzyżowej.  
*  SPOTKANIE Z WOJCIECHEM SUMLIŃSKIM Polska Niepodległa zaprasza na spotkanie z 
dziennikarzem i publicystą Wojciechem Sumlińskim w niedziele 2 lipca o 12.30 w kaplicy św. Stani-
sława. Gość przyjeżdża do nas ze swoja nową książka o ABW - "Nic nie jest tym, czym się wydaje". 
*  POLSKA SZKOŁA SOBOTNIA W HARROGATE POSZUKUJE NAUCZYCIELI "Polska Szkoła Sobotnia w 
Harrogate poszukuje nauczycieli języka polskiego na rok szkolny 2017/18. Jeśli masz wolną sobotę i pasję do 
pracy z dziećmi skontaktuj się z dyrekcją szkoły, panią Małgosią Smith pod tel. 07539 276304 lub panią Sylwią 
Cwiklińską pod tel. 0775 9244546 lub e-mail: polishschoolharrogate@gmail.com. Zajęcia odbywają się w sobo-
ty, (term-Hme only), w godzinach od 10-13 w St. Robert’s Centre w Harrogate. Nie zwlekaj - zadzwoń." 
*  PROMOCYJNA OFERTA NASZEJ RESTAURACJI - NA OKRES LETNI Restauracja zaprasza na Karneto-
we Obiady Rodzinne. Dwie osoby dorosłe i dwoje dzieci będą mogły zjeść obiad rodzinny za jedyne £ 23.95 za 4 
osoby. Co tydzień restauracja zaproponuje dwa do wyboru zestawy w takiej promocyjnej ofercie. Zapraszamy. 

25/06/2017  + Kopertki £ 87.50 +  Ofiary Gift Aid £ 236.60 + na tacę - £ 331.94 + Biuletyn - £ 18.31 
Czeki na konto parafialne prosimy wypisywać na PCM Leeds 

*  PREZES PARAFII DZIĘKUJE  Prezes Parafii z całego serca dziękuje za pomoc w czasie Pikniku Świę-
tojańskiego. Znów sprawdziła się zasada, ze na wierne swe sługi Pan deszczu nie zsyła, co umacnia nas w gorą-
cej wierze, że nasze działania na rzecz Parafii miłe są naszemu Panu. Dziękuje zatem Paniom: Joasi Calder, Hali-
nie Czachurskiej, Adzie Green, Teresie Hough, Wandzie Kaczmarskiej, Basi Malach, Gosi Lesiak, Heni Pasternak, 
Krysi Pol, Dorotce Sławskiej, Kasi Sławskiej , Karolinie Sławskiej, Agacie Wronieckiej i Renacie Wronieckiej oraz 
Panom: Danielowi Babynce, Leszkowi Debskiemu, Zygmuntowi Greenowi, Jurkowi Lesiakowi, Romanowi Pasze-
lowi, Edkowi Sławskiemu, Jarkowi Skorkowi, Arkowi Skwierawskiemu, Marcinowi Stanisławskiemu, Krzysztofo-

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 

 

* KS. PROB. JAN DZIĘKUJE ZA ŻYCZENIA URODZINOWE I IMIENINOWE - z całego serca pragnę 
podziękować Komitetowi Parafialnemu i wszystkim którzy zorganizowali także z tej okazji doroczny Festyn Pa-
rafialny. Bóg Zapłać za życzenia i wyrazy sympatii Komitetowi Parafialnemu, Zjednoczeniu Polskiemu w Le-
eds, Członkom byłego Koła nr 413 SPK w Leeds dzisiaj Weteranom PSZ, Polskiej Sekcji No 1 Rogal British 
Legion nr 1 (PL), Związkowi Junackich Szkół Mechanicznych, Polskiej Szkole Sobotniej, KPH, Zuchom i Har-
cerzom z Leeds, Zespołowi Fredreum, Scholii I Dnia Tygodnia, Polskiemu Day Centre, Kołu Różańcowemu, 
Sekcji Charytatywnej, Sklepowi Parafialnemu i Parafianom za kartki z życzeniami i z wyrazami sympatii. 


