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Ojczyzna to nasz wielki zbiorowy obowiązek,
powiedział Cyprian Norwid. My – naród tak mocno przesiąknięty duchem romantyzmu – przekładaliśmy bardzo często te słowa
na konieczność walki do ostatniej kropli krwi. Taki był polski los, tak go rozumieliśmy. Słowa, że dulce et docorum est pro Patria
mori, mieliśmy wryte w sercach. I do dziś mamy, tyle, że dzięki Najwyższemu, nie musimy się do nich stosować.
Romantyzm, ta najcudowniejsza z cudownych epoka, która ukształtowała Polskość w jej formie absolutnej, wydał
twórców o geniuszu, który trafił, stworzonymi przez siebie słowami, prosto do serc i umysłu Narodu. Konrad Wallenrod i
Grażyna, Konrad z „Dziadów” i Kordian, Ksiądz Marek i Anhelli – oni wszyscy są nam tak bliscy, z nich wszystkich - my.
Kiedy opowiadam młodzieży na lekcjach języka polskiego o Romantyzmie, wskazuję że tak naprawdę epoka ta nigdy w
Polsce się nie skończyła, a z pewnością przeżywa ona periodycznie swoje nawroty. Bo czymże innym było powstanie
warszawskie, jeśli nie emanacją ducha romantycznego? A zryw 1980r., pomijając oczywiście jego, znane dziś, polityczne”
inspiracje”? To był romantyzm w najczystszej postaci. Szał uniesień. Bo Romantyzm nauczył nas kochać bezwarunkowo i do
końca. I do końca nienawidzić. Nauczył służyć Ojczyźnie w chwilach ostatecznych. Historia nasza obfitowała w sytuacje, w
których paradygmat romantyczny mógł znaleźć swoje odniesie, kiedy jako Naród - w owych sytuacjach podyktowanych
absolutną dziejową koniecznością – rzucaliśmy na stos swój życia los. Romantyzm stworzył i zakorzenił w naszym umyśle
wzorzec patriotyzmu bezwarunkowego i nauczył odpowiadać na wezwania historii ale nie pokazał, jak żyć w czasach małych,
zwykłych i nieprzemijających. Pięknie ujął to Stanisław
Wyspiański:
Dramatyczne, bardzo pięknie –
u nas wszystko dramatyczne,
w wielkiej skali, niebotyczne –
a jak taki heros jęknie,
to po całej Polsce jęczy,
to po wszystkich borach szumi,
to po wszystkich górach brzęczy,
ale kto tam to zrozumi (…)
Piszę o tym dzisiaj, bo w kontekście kolejnej rocznicy odzyskania niepodległości, w kontekście listopadowej refleksji
historycznej oraz rozmów, które ostatnio odbywałam z młodymi patriotami pracującymi na rzecz naszej Społeczności Polskiej w
Leeds. Będąc niereformowalną wielbicielką Romantyzmu, nie mogę przecież nie dostrzec tendencji do romantycznego
rozleniwienia, pewnego narodowego przyzwolenia za inercję, „zaleniwienia ducha” (Słowacki) w oczekiwaniu na Zawołanie,
Wezwanie. Nigdy bowiem nie wykrzyczano w naszej kulturze w pełni, tak jak to uczyniono w Romantyzmie, równie
porywającymi słowy, że dulce et decorum est pro patriae labori et servi. Że równie słodko i pięknie jest dla ojczyzny żyć i jej
służyć.
Bo Ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek. Także w czasie pokoju, w czasach nieprzemijających. Służyć jej trzeba także
wtedy, kiedy niczego innego nie wymaga od nas, jak tylko posiadania otwartych głów i serc i rąk chętnych do pracy. Banalne,
prawda? Ale Ojczyzna to ja, i Ty i Pan i Pani. To nie jest byt efemeryczny i idealny. Ojczyźnie służyć trzeba na co dzień, doskonaląc
ją, czyli doskonaląc siebie i swoje umiejętności. Wychowując dzieci w umiłowaniu i szacunku Polskiej ziemi, tradycji, historii i
języka. Umacniając wiarę w sens jej niezależności i odrębności. Umacniając i rozwijając jej istniejące już struktury i budując
nowe. Inwestując w siebie i w Nią. Pomnażając jej kapitał. Pracując. Pamiętam, jakim ogromnym szokiem dla mnie było
obejrzenie w telewizji serialu „Najdłuższa wojna nowoczesnej Europy”. Powinien obejrzeć go każdy Polak po to, by uzyskać także
te inną, nie-romantyczna perspektywę, na ideę służby Ojczyźnie.

Ale najważniejsze, jest to że obie te perspektywy, obie koncepcje służby Ojczyźnie, nie muszą się wzajem
wykluczać. Dzięki Romantyzmowi kultura polska stworzyła zupełnie unikalną koncepcję Ojczyzny, dzięki której idea
państwa przerosła pojmowanie jej, jako li i jedynie bytu państwowego. Słowo „ojczyzna” posiada dla nas Polaków
pojęcie znaczeniowe, jakiego nie ma w innych językach - uduchowione, o niesamowitym napięciu ideologicznym.
Jeżeli uda nam się pogodzić je z koncepcją pragmatyczną, czyli w praktyce nauczymy się rozumieć miłość nie
tylko jako konieczność „zachowania się trzeba” w chwilach ostatecznych, ale TAKŻE jako służbę, tak jak uczy nas tego
Chrystus, dokonamy rzeczy wielkich. Nota bene raz w naszej historii taki cud się zdarzył.
W roku 1918 dwaj polityczni przeciwnicy (Piłsudski i Dmowski), stojąc wobec wielkiej szansy historycznej,
odzyskania Polski, jako bytu państwowego, nie zważając na ideologiczne przeciwieństwa, wzajemne animozje,

PO R ZĄ DE K M SZY ŚWI ĘTYC H

I

NABO ŻE Ń STW

NIEDZIELA, 12.11.2017; 32 ZWYKŁA; NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI W LEEDS;
9:30 – Za śp. rodziców + Wincentego i + Jadwigę Filarowskich - dar int. pp. Filarowskich
10:30 – NABOŻEŃSTWO ZA ZMARŁYCH Z WYPOMINKAMI
11:00 – Do Bożej Opatrzności z okazji Narodowego Święta Niepodległości za
Ojczyznę naszą Polskę i Naród, a szczególnie Polaków żyjących na
emigracji, aby zachowali skarb wiary świętej, język i kulturę narodową –
dar intencji od Zjednoczenia Polskiego w Leeds
Pontefract 16:15 – Za śp. tatę + Jana Słupczewskiego i babcię + Irenę Licbarską- od Justyna z rodziną
Leeds
19:00 – Za śp. brata + Romana Gajewskiego w 10 rocznicę śmierci oraz rodziców + Zofię
i + Kazimierza Gajewskich - dar int. od córki i siostry Małgorzaty Klekot z rodziną
PONIEDZIAŁEK; Wspomnienie św. Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna, 1. męcz. Pol;
10:00 – Za śp. mamę + Halinę Cieślik - dar intencji od córki Miry Starzyńskiej z rodziną
10:30 – NABOŻEŃSTWO ZA ZMARŁYCH Z WYPOMINKAMI
18:30 – NABOŻEŃSTWO ZA ZMARŁYCH Z WYPOMINKAMI
19:00 – Za śp. mamę + Jolantę w 21 rocznicę śmierci i tatę + Czesława w dniu 3. rocznicy
śmierci - dar intencji od córki Patrycji
WTOREK, 14 LISTOPADA 2017; Dzień powszedni;
10:00 – Za śp. teścia + Jana Malacha w dniu 14 rocznicy śmierci i teściową
+ Katarzynę - dar intencji od synowej pani Barbary Malach z rodziną
10:30 – NABOŻEŃSTWO ZA ZMARŁYCH Z WYPOMINKAMI
ŚRODA, 15 LISTOPADA 2017; Wspomnienie św. Alberta Wielkiego, bpa i dK;
10:30 – NABOŻEŃSTWO ZA ZMARŁYCH Z WYPOMINKAMI
11:00 – Za śp. męża + Jana Płygawko, rodziców + Sabinę i + Michała Leszczyńskich,
+ Julię, + Jana Płygawko i szwagra Wiktora - int. od Stanisławy Płygawko z rodziną
18:30 – NABOŻEŃSTWO ZA ZMARŁYCH Z WYPOMINKA
19:00 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski Ducha
Świętego i zdrowie dla syna Mikołaja Dębskiego, by wzrastał w mądrości i latach
u Boga i ludzi - int. od rodziców Anety i Leszka oraz rodzeństwa Dagmary i Antosia
CZWARTEK, 16.11.2017; WSPOMNIENIE NMP OSTROBRAMSKIEJ, MATKI MIŁOSIERDZIA;
10:00 – Za śp. syna + Józefa Domiedziak w 1. rocznicę śmierci - dar intencji od mamy
Marii Simpson z rodziną
10:30 – NABOŻEŃSTWO ZA ZMARŁYCH Z WYPOMINKAMI
18:30 – NABOŻEŃSTWO ZA ZMARŁYCH Z WYPOMINKAMI
19:00 – Za śp. dziadka + Mundka Gacha w 1. rocznicę śmierci - dar int. od wnuczki Darii
PIĄTEK, 17 LISTOPADA 2017; Wspomnienie św. Elżbiety Węgierskiej, zak.;
10:00 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski
Ducha Świętego i zdrowie dla córki Justyny z okazji urodzin oraz dla Jej dzieci
Szymona i Anny - dar intencji od mamy i babci Alicji
10:30 – NABOŻEŃSTWO ZA ZMARŁYCH Z WYPOMINKAMI
18:30 – NABOŻEŃSTWO ZA ZMARŁYCH Z WYPOMINKAMI
19:00 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski
Ducha Świętego i zdrowie dla córki Natalii Lesiak z okazji urodzin - dar intencji
od rodziców Małgorzaty i Jerzego oraz siostry Lidii
SOBOTA, 18 LISTOPADA 2017; Wspomnienie bł. Karoliny Kózkównej, dz. i męcz.;
8:30 – Za śp. wujka + Ryszarda Klimaszewskiego w 30 dzień po śmierci - dar intencji
od rodziny na udział w pogrzebie w Polsce
14:00 – CHRZEST - Marii BUSZKA
XXXIII TYDZIEŃ ZWYKŁY
18:00 – NABOŻEŃSTWO ZA ZMARŁYCH Z WYPOMINKA
18:30 – Za śp. mamę + Wandę Budzik w 2. rocz. śmierci - dar int. syna Dariusza z rodziną
NIEDZIELA, 19 LISTOPADA 2017; 33 ZWYKŁA;
9:30 – Za śp. + Kazię Rabuszko i + Kazię Sowińską - dar intencji od przyjaciół
10:30 – NABOŻEŃSTWO ZA ZMARŁYCH Z WYPOMINKAMI
11:00 – Za śp. siostrę + Stefanię Sucharzewską, oraz rodziców + Mariana i + Irenę
Sucharzewskich - dar intencji od sióstr i córek
Harrogate 16:30 – Do Bożej Opatrzności za Nowożeńców Pawle i Dawida z prośbą o Boże
Błogosławieństwo, potrzebne łaski i szczęśliwe narodziny dla Ich Dziecka
Leeds
19:00 – Za śp. żonę + Kazię Rabuszko w rocz. śmierci i ++ Rodziców - od męża Edwarda
*
LISTOPAD - MIESIĄC MODLITWY ZA ZMARŁYCH I KONAJĄCYCH - Dobiegając połowy
listopada, nie ustajemy w modlitwach za naszych bliskich zmarłych. W naszym kościele wypominki, bo

OGŁOSZENIA

DUSZPASTERSKIE

tak tę modlitwę popularnie nazywamy, są odprawiane codziennie wg porządku
nabożeństw na str.2 Biuletyny. Kartki z imionami zmarłych, za których pragniemy się
modlić, można składać w zakrystii.
*
NMP OSTROBRAMSKIEJ, MATKI MIŁOSIERDZIA Odwołując się do
Bożego miłosierdzia w trosce o drogich nam zmarłych, warto pamiętać, że 16 listopada, czyli w
najbliższy czwartek, w wielu diecezjach wspomina się Najświętszą Maryję Pannę Ostrobramską –
Matkę miłosierdzia. Nasze myśli pobiegną tego dnia do Ostrej Bramy w Wilnie. Jej wstawiennictwu
polecajmy naszych bliskich zmarłych. Niech to będzie również dzień pamięci o Polakach, którzy na
skutek historycznych i politycznych zmian znaleźli się poza granicami Ojczyzny.
W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
13 XI – św. Benedykt, Jan, Mateusz, Izaak i Krystyn (†1003), eremici i misjonarze, działający w okolicach
Międzyrzecza za Bolesława Chrobrego, pierwsi polscy męczennicy wyniesieni na ołtarze;
17 XI – św. Elżbieta Węgierska (1207-1231), zakonnica, a najpierw żona Ludwika IV, landgrafa Turyngii,
która po jego śmierci poświęciła się wychowaniu dzieci, modlitwie, uczynkom pokutnym i miłosierdziu,
potem przywdziała habit tercjarki św. Franciszka (wspomnienie obowiązkowe);
18 XI – bł. Karolina Kózkówna (1898-1914), dziewica i męczennica, która zginęła z rąk carskiego żołnier za
na początku I wojny światowej, broniąc swojej czystości; jest patronką Katolickiego Stowarzyszenia
Młodzieży (KSM) i Ruchu Czystych Serc (wspomnienie obowiązkowe).
LEKTORZY: - przypominamy, że od Adwentu obowiązuje cykl czytań „A”; a w tygodniu „rok I”
Niedziela 12.11.17

g. 9.30 – A. Sztyrbicka i B. Malach

* g. 11.00 – rodzina pp. Kula

*
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.
Niedziela 19.11.17
Niedziela 26.11.17
Niedziela 3.12.17
Niedziela 10.12.17

g. 9.30 – Rodzina pp. Epstein
g. 9.30 – J. Epstein i J. Lesiak
g. 9.30 – rodzina pp. Biedka
g. 9.30 – T. Tosta i M. Epstein

*
*
*
*

g. 11.00 – M. Ions & Patriae Fidelis
g. 11.00 – P. Szlaużys & H. Stanisławska
g. 11.00 – rodzina pp. Dębskich
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
KOLEJNY KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI – SESJA ADWENTOWA 2017 – ROZPOCZNIE SIĘ
W SOBOTĘ 2 GRUDNIA 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 3 GRUDNIA 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

na probostwie - z Ks. Proboszczem. Można się umówić telefonicznie.

*
2 KATECHEZA PRZYGOTOWAWCZA DO BIERZMOWANIA 2018 - dla
młodzieży i dorosłych odbędzie się W NIEDZIELĘ 19 LISTOPADA PO
SUMIE O GODZ. 12:00 - Zgłoszenia można pobrać ze strony
internetowej parafii. Prosimy je składać w zakrystii, przy kaplicy św.
Stanisława. Przyjęcie sakramentu bierzmowania planujemy w maju
2018 r.
PROSIMY ORGANIZACJE SPOŁECZNE NASZEJ PARAFII W LEEDS
O ZŁOŻENIE TERMINÓW DOROCZNYCH

INTENCJI MSZALNYCH NA ROK 2018

PARAFIAN ZAŚ INFORMUJEMY ŻE INTENCJE MSZALNE
NA 2018 ROK MOŻA SKŁADAĆ PO NIEDZIELI CHRYSTUSA KRÓLA
OD PONIEDZIEŁKU 27 LISPOTADA
*
„NIEPODLEGŁY POTAŃC” - gra na żywo „Mazurka Heartbet”

KOMUNIKATY
- Polskie tańce ludowe, warsztat i potańcówka. Dzisiejszej niedzieli 12.11.br - godz. 12:15 do 13:45 - KAWIARNIA
POK - Wstęp wolny - ZAPRASZAMY!
*
POLSKIE DAY CENTRE - zaprasza Seniorów na obiad każdej środy o godz. 11:30.

*
ZAPRASZAMY NA ZABAWĘ ANDRZEJKOWĄ
Zapraszamy na Andrzejki z DJ Maxxem. Impreza odbędzie się
25 listopada (sobota) od godz. 18.00. Zabawa będzie pełna
wróżb i muzyki. Rezerwacje oraz sprzedaż biletów – w
sklepiku w Polskim Ośrodku. Ceny: dorosły 10 funtów,
dziecko 10-16 lat - 5 funtów. Do 10 roku życia - darmo.
Zapraszamy."
*
ZAPAL ZNICZ NA GROBIE RODAKA - Dziękując za akcję - Zapal Znicz na grobie. informujemy, że są jeszcze do
nabycia duże znicze w cenie 1.50 GBP w Sklepie Parafialnym. Wiemy jak wiele jest samotnych polskich grobów, zwłaszcza
na cmentarzu Killingbeck. Trwa miesiąc modlitwy za zmarłych. Jeżeli nie byliśmy w Polsce na grobach naszych bliskich,

pójdźmy sami na któryś z Polskich Cmentarzy w Leeds i zapalmy znicz. Światełko dla kogoś, kogo ciało spoczęło w obcej
ziemi, z dala od Ojczyzny. Dla Rodziców - wspaniała możliwość lekcji wiary, tradycji i kultury.
*
ZARZĄD CMENTARZA KILLINGBECK - informuje o rozpoczynających się na jego terenie pracach, mających na
celu zwiększenie bezpieczeństwa na terenie nekropolii. W ramach tych prac sprawdzana będzie stabilność nagrobków i
pomników. Te, które nie spełniają wymaganych norm, zostaną położone na ziemi. Jeżeli, ktokolwiek z Państwa stwierdzi,
ze tak potraktowany został pomnik jego rodziny, proszony jest o skontaktowanie się z kamieniarzem, w celu ponownego
bezpiecznego umiejscowienia pomnika zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Jeżeli życzą sobie Państwo
niezależnego sprawdzenia stabilności pomnika, proszę skontaktować się z wybranym przez siebie kamieniarzem i o
przedłożenie do biura cmentarza jego raportu na ten temat. Na położonych nagrobkach znajdą Państwo informację o
tym, że pomnik został uznany za niebezpieczny i prośbę o kontakt z biurem cmentarza w celu otrzymania dalszej porady i
wskazówek. Położonego pomnika nie należy samemu podnosić.
*
„FESTIVE BOX O DELIGHTS” - Z przyjemnością informujemy o tym, że 9 grudnia o godz. 19:30 w Ratuszu Miejskim
odbędzie się koncert "Festive Box o Delights" czyli Bombonierka Świąteczna. Usłyszymy klasykę muzyki poważnej i niekoniecznie
poważnej, a więc Verdiego, Czajkowskiego, Pucciniego, Bacha i Portera. A wszystko to w wykonaniu Leeds Festival Chorus, którego
członkiem jest nasz parafianin - pan Ryszard Biedka. Bilety w cenie od 14.00 do 30.00 można nabyć u członków chóru, w City Centre
Box Office lub na stronie www, leedstownhall.co.uk. Zapraszamy bardzo serdecznie i polecamy z całego serca.

SERDECZNE + PODZIĘKOWANIA + BÓG ZAPŁAĆ
*
ZAPROSZENIE DO ANKIETY "Zapraszamy do wypełnienia internetowej ankiety pod adresem: https://
researchonline.pl/5299 Ankieta jest anonimowa, uczelniana i jej celem jest badanie poczucia szczęścia wśród Polaków
mieszkających w Wielkiej Brytanii. Twoje zdanie bardzo się liczy! :- Piotr Rychter

5/11/2017 + Kopertki £ 98.90 + Ofiary Gift Aid £ 311.30 + na tacę - £ 423.79 + Biuletyn - £ 21.84
Bóg zapłać także za dar kolektę z Uroczystości Wszystkich Świętych, na którą złożyliśmy dar - £ 153.66.
*
PREZES PARAFII - P. MAGDALENA IONS - SERDECZNIE DZIĘKUJE - Prezes Parafii dziękuje z całego serca
wszystkim, którzy przyłożyli się do zorganizowania i przeprowadzenia dorocznej Bonfire Night. Nie padało i jak Państwo
wiedzą odczytuję to jako znak błogosławieństwa dla naszych poczynań. Naszych czyli wszystkich ludzi dobrej woli, którzy
poświecili swój czas i zapał na pracę koncepcyjną i czysto fizyczną, a byli to: Rodziny Państwa Green, Państwa Lesiak i

