
24.06.BR - NA GODZ. 18:00 - ABY KIBICE NIE PRZESZKADZALI 
MODLITWIE   

*  POLSKIE DAY CENTRE  - zaprasza Seniorów parafii, ale nie tylko, na spotkanie 
towarzyskie, bingo i smaczny obiad, w każdą środę od godz. 11.00 do 
13.30.  
*  NOWA RESTAURACJA W POK informujemy, że od kwietnia 
br. w polskim Ośrodku działa RESTAURACJA „Cracovia” pod nowym 
zarządem. Nadal będzie to restauracja polska, dostępna i przystępna lecz 
o poszerzonym spektrum działalności tak czasowym i w zakresie oferty 
usługowej. 

PIELGRZYMKA DO HOLYWELL PANTASAPH  
W niedzielę 15-go lipca, Parafia w Leeds organizuje doroczną 
jednodniową pielgrzymkę do Holywell i Pantasaph. Osoby chętne do 
wzięcia udziału prosimy o zgłaszanie 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. 

MECZ PUCHARU ŚWIATA 2018 W PIŁCE NOŻNEJ: POLSKA - KOLUMBIA  
Można będzie zobaczyć w naszym Ośrodku Parafialnym w niedzielę 24 czerwca br. na dużym ekranie o godz. 19:00. 

Zapraszamy do wspólnego kibicowania naszej reprezentacji. 
*  HARCERZA ZAPRASZAJĄ DO FENTON - Szanowni Rodzice! Drogie Druhnyi 
Druhowie! Referat Stanicy Fenton zaprasza wszystkich na HARCFEST dnia 30-go czerwca 2018. 
Harcfest to jest dzień przyjaźni w stylu festiwalu, gdzie możemy brać udział od godz. 13:00 – 18:00 - 
Zwiedzanie stoisk na terenie i konkursy oraz gry, od godz. 19:00-21:00. Jest możliwość noclegu. 
Chcemy zachęcić osoby ażeby z sobą przywieźli namioty i na naszym polu obozowali. Są 
ograniczone miejsca dla harcerskiej młodzieżyw barakach. Dalsze szczegóły druhna Zuzanna 

Sawicka zuzanna@doctors.org.uk lub 07976287472  

*  KOMITET PARAFIALNY ZAPRASZA NA FESTYN ŚWIĘTOJAŃSKI - Komitet Parafialny zaprasza jak 
zawsze serdecznie i entuzjastycznie na nasz doroczny festyn parafialny , który jest dla nas doskonałą 
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 POLSKIE CZERWCE - Listopad to niebezpieczna pora dla 

Polaków… Te piękne słowa padają w jednym z największym dramatów 
romantycznych. Ale nie tylko listopad, bo jest jeszcze i grudzień i sierpień i 
czerwiec… Właściwie dwa czerwce – 1956 roku i 1976r. W 1956 roku na ulice 
Poznania wysłano około 8. tysięcy żołnierzy, 300 czołgów, kilkadziesiąt 
transporterów opancerzonych i samoloty. Poznański czerwiec był pierwszym 
w dziejach PRL buntem robotniczym o znaczeniu ogólnopolskim. Według 
historyków było to ostatnie zbrojne powstanie i pierwszy strajk na taką skalę przeciwko komunistycznym władzom. Robotnicy 
w poznańskich Zakładach im. Stalina rozpoczęli strajk generalny, który przerodził się w wielotysięczną manifestację, a następnie 
w walki. Jego załoga domagała się zwrotu niewłaściwie naliczanych podatków od premii, obniżenia wyjątkowo wysokich norm 
produkcyjnych, poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz lepszej organizacji, która zlikwidowałaby 
wielogodzinne przestoje. Wśród robotniczych postulatów pojawiły się także żądania podwyżki płac i obniżenia cen. Jeden z 
świadków tych wydarzeń, Józef Wielgosz, tak je wspominał: „Jeszcze dziś w pamięci wielu poznaniaków wyraziście odżywają 
obrazy z tego niesamowitego pochodu. Oto jeden z nich. W tym czasie wszyscy pracownicy fizyczni nosili obuwie drewniane, 
zwane wówczas kujonami lub okulakami. Pochód więc z tej racji słychać było z daleka przez głuchy stukot drewniaków o bruk. 
Scena ta uparcie kojarzyła się z jakimś obozem pracy. Ten przejmujący stukot, zacięte twarze, zaciśnięte pięści i nędzny roboczy 
strój dopełniał obrazu jakby żywcem wziętego z tragicznych dla Polski lat okupacji. W pierwszych szeregach szły kobiety, które 
w fabryce wykonywały ciężką, prawie katorżniczą pracę. (…) Przechodnie na ulicy, a zwłaszcza kobiety na ich widok płakały. 
Najprawdziwsza prawda wyszła na ulicę, by pokazać miastu swe prawdziwe oblicze”. Idący demonstranci skandowali hasła: 
„Chcemy żyć normalnie”, „Precz z normami”,  „My chcemy chleba dla naszych dzieci”, „Precz z czerwoną burżuazją”, „Precz z 
komunistami”, „Wolności”, „Precz z niewolą, precz z Ruskami, precz z siedemnastoma latami niewoli”, „Precz z Rokossowskim”, 
„Chcemy Polski katolickiej, a nie bolszewickiej”. Śpiewano hymn, „Rotę” i pieśni religijne. Pod budynkami Miejskiej Rady 
Narodowej i Komitetu Wojewódzkiego PZPR zebrał się kilkudziesięciotysięczny tłum. Część manifestantów, która weszła do 
nich wyrzucała na zewnątrz czerwone flagi, a także niszczyła portrety i popiersia sowieckich oraz polskich przywódców. 
Demonstranci weszli także do budynku Komendy Wojewódzkiej MO. Do tłumienia demonstracji postanowiono użyć wojska. 
Władze wprowadziły blokadę telekomunikacyjną i godzinę policyjną między 21.00 a 4 rano. 29 czerwca wieczorem premier 
Józef Cyrankiewicz wygłosił przemówienie radiowe, w którym padła między innymi słynna groźba, że "każdy prowokator czy 
szaleniec, który odważy się podnieść rękę przeciw władzy ludowej, niech będzie pewien, że mu tę rękę władza ludowa 
odrąbie". Brakuje dokładnych danych co do ofiar. W dawniejszej literaturze podawano liczbę 73 lub 74. Najnowsze badania 
mówią o 57 ofiarach, a pion śledczy IPN podaje liczbę 58. Najmłodszą ofiarą buntu był Romek Strzałkowski, który miał zaledwie 
13 lat. 
 20 lat później znów miała miejsce miała miejsce fala strajków i demonstracji ulicznych. Protestowało około 70–80 tys. 
osób, w co najmniej 90 zakładach pracy na terenie 24 województw. Dzień wcześniej w Sejmie PRL premier Piotr Jaroszewicz 
zapowiedział drastyczną podwyżkę cen wielu artykułów żywnościowych Przedstawiono ją jako projekt, ale ludzie wiedzieli, że 
konsultacji społecznej nie będzie. 25 czerwca 1976 roku. "Dzień jak co dzień. Przypadła mi druga zmiana, więc pojechałem na 
działkę zbierać truskawki" – wspomina świadek wydarzeń radomskich. Kiedy wróciłem po południu, ulice miasta były 
opustoszałe. Wszyscy stali pod komitetem partii, protestując przeciwko drastycznym podwyżkom cen żywności. To był pierwszy 
krok ku wolności. Krok, który prowadził przez okrutne tortury nazywane ścieżkami zdrowia, ale w konsekwencji doprowadził do 
powstania KOR, potem "Solidarności", a wreszcie - do wyborów w '89 roku. Tamtego dnia zapełniły się areszty w Radomiu, w 
których rozgrywały się dramatyczne sceny. "Czekając w kolejce widziałem, że dwóch już było po przesłuchaniu. Wyciągnęli ich 
na korytarz, bo zemdleli i polali ich szlaufem" – wspomina w filmie "P6 - Iskra wolności, Radomski Czerwiec 76" Waldemar 
Dudziński, uczestnik radomskich wydarzeń. Nie oszczędzano tam nikogo. "Słyszeliśmy krzyki. Właśnie przywieziono kobiety. 
Słyszeliśmy, jak kobiety biją kobiety. Jedna z nich zaczęła prosić: „nie bij, bo jestem w ciąży". To tylko usłyszeliśmy takie słowa: 
"Ty ku..., dzisiaj poronisz". To, co działo się tego dnia na ulicach Radomia było wstrząsające. Zatrzymani uczestnicy wydarzeń 
byli przewożeni do komend MO i aresztów, gdzie przechodzili przez tzw. ścieżki zdrowia – szpalery milicjantów bijących ludzi 
pałkami. Do kolegiów ds. wykroczeń skierowano łącznie 353 wnioski o ukaranie zatrzymanych, orzeczono 314 kar aresztu. W 
lipcu i sierpniu odbyły się cztery procesy pokazowe, w których 8 osób skazano kary od 8 do 10 lat więzienia, 11 – na kary po 5–6 
lat, a pozostałych na kary od 2 do 4 lat więzienia. W procesie ursuskim 7 osób skazano na 3 do 5 lat więzienia. W Płocku 
sądzono 34 osoby, 18 skazano na kary od 2 do 5 lat. Owe wyroki zapadały na zlecenie partii i nie miały nic wspólnego ze 
sprawiedliwością.  

 

Czerwony Radom pamiętam siny 
Jak zbite pałką ludzkie plecy (…) 

Strach w ludzkich oczach upokorzenie 
W spotniałych palcach świstki wyroków 

Pamięć odbitą na ścieżkach zdrowia 
Listy z więzienia lekarz adwokat  (J.K. 
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NIEDZIELA, 24 CZERWCA 2018; UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA JANA CHRZCICIELA; 
 9:30 – Do NSPJ i Miłosierdzia Bożego za wstawiennictwem MB Częstochowskiej  
            z prośbą o Błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski w misji kapłańskiej i zdrowie 
            dla Ks. Prob. Jana Zaręby w dniu imienin i z okazji urodzin - dar intencji od  
            Koła Żywego Różańca w Leeds 

  11:00 – Za śp. ++ Dowódców Armii Polskiej na Zachodzie i Armii Krajowej - dar intencji 
                     od Koła Weteranów Polskich Sił Zbrojnych w Leeds 
  11:00 – CHRZEST - Jacob MARAT 

Normanton 16:15 – Za śp. tatę + Romana Bułkowskiego - dar intencji od całej rodziny 
Leeds       18:00 – Za śp. mamę + Janinę Piotrowską - dar int. 24. gregoriańskiej od córki Agnieszki 
 
PONIEDZIAŁEK, 25 CZERWCA 2018; Dzień powszedni;  
  10:00 – Za śp. mamę + Janinę Piotrowską - dar int. 25. gregoriańskiej od córki Agnieszki 
  19.00 – Za śp. mamę + Marzenę Kosilę w 7. rocznicę śmierci i dziadka + Józefa Całkę  
                               w 5. rocznicę śmierci - dar intencji od córki i wnuczki Darii  
 

WTOREK, 26 CZERWCA 2018; Dzień powszedni; 
  10:00 – Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem MB Uzdrowienia Chorych z prośbą  
                               o szczęśliwy przebieg operacji i powrót do zdrowia dla mamy Zofii Kozarnik - dar 
                               intencji od córki Anny z rodziną 
  19:00 – Za śp. mamę + Janinę Piotrowską - dar int. 26. gregoriańskiej od córki Agnieszki 
  

ŚRODA, 27 CZERWCA 2018; Wspomnienie św. Cypriana Aleksandryjskiego, bpa i dK;  
  11:00 – Do NSPJ z prośbą o błogosławione owoce Nowenny Pompejańskiej dla  
                               męża Krzysztofa - z daru intencji od żony Mirry 
   19:00 – Za śp. mamę + Janinę Piotrowską - dar int. 27. gregoriańskiej od córki Agnieszki  
 

 CZWARTEK, 28 CZERWCA 2018; Wspomnienie św. Ireneusza, bpa i męcz.; 
 10:00 – Za śp. mamę + Janinę Piotrowską - dar int. 28. gregoriańskiej od córki Agnieszki  
 

PIĄTEK, 29 CZERWCA 2018; UROCZYSTOŚĆ ŚW. APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA;  
  10:00 – Za śp. mamę + Janinę Piotrowską - dar int. 29. gregoriańskiej od córki Agnieszki 
  10:30 – NABOŻEŃSTWO DO NSPJ  
    19:00 – Za śp. ojca + Bronisława Patałucha z okazji 2. rocznicy śmierci oraz ojca + Juliana 
                               Cieśla i dziadka + Pawła - dar intencji od pp. Barbary i Alexa Cieśla z córką 
 

SOBOTA, 30 CZERWCA 2018; Dzień powszedni;  
      10:00 – Za śp. mamę + Janinę Piotrowską - dar int. 30. gregoriańskiej od córki Agnieszki 

 13 TYDZIEŃ ZWYKŁY  
  18:30 – Za śp. mamę + Halinę Nowosadę z okazji rocznicy śmierci - dar intencji od  
                               córki Teresy z wnuczką i prawnuczkami 
 
NIEDZIELA, 1 LIPCA 2018; 13 ZWYKŁA; 
                    9:30 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże i zdrowie dla Członków 

                     Żywego Różańca w Leeds i Ich rodzin oraz za ++ zmarłych członków Koła  
 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 – Nie ma Mszy Św. w kościele - jest o godz.15:00 - St. John Fishers School.HG28PT 
Leeds      18:00 – Do Bożej Opatrzności z prośba o Błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski  
                              Ducha Świętego i zdrowie dla syna Kamila Rzegockiego z okazji 22. rocznicy  
                              urodzin - dar intencji od rodziców i rodzeństwa  

 

*  NIEDZIELA ŚW. JANA CHRZCICIELA - Narodzenie św. Jana Chrzciciela poprzedziło 
narodziny Zbawiciela. Jan był ostatnim z proroków Starego Testamentu i jednocześnie pierwszym 
świętym Nowego Testamentu, którego śmierć w obronie prawdy i moralności była również 
zapowiedzią zbawczej śmierci Jezusa. Wielkość Jana, „największego spośród narodzonych z 
niewiasty”, może być właściwie odczytana tylko w świetle życia Chrystusa, który sam jest prawdziwą 
światłością świata. 

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 

*  CZERWIEC - MIESIĄC NSPJ - W czerwcu oddajemy cześć Najświętszemu Sercu Pana 
Jezusa. Zapraszamy w piątek na nabożeństwo z litanią do Serca Jezusowego o godz. 10:30. 
*  ŚWIĘTO OBOWIĄZKOWE 29 CZERWCA W CAŁYM KOŚCIELE - W piątek, w 
uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła, naszymi modlitwami będziemy wspierać osobę i 
dzieła Ojca Świętego. Msze Święte o godz. 10:00 i 19:00. Tradycyjnie w tym dniu zbierana ofiara 
przekazywana jest na działalność Stolicy Apostolskiej. Ze względu na uroczystość liturgiczną w tym 
dniu nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. 
*  KOLEKTA ŚWIĘTOPIETRZA W ŚWIĘTO ŚW. APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA zostanie 
zebrana, a ofiary przeznaczone są na działalność Stolicy Apostolskiej, jest to tzw. świętopietrze. 
  W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM: 
27 VI – św. Cyryla Aleksandryjskiego (370-444), prowadził życie monastyczne i został biskupem Aleksandrii 

w roku 412. Na Soborze Efeskim bronił Bożego macierzyństwa Maryi, był przeciwnikiem Nestoriusza.  
28 VI – św. Ireneusz (ok. 130-202), biskup Lyonu w Galii, pisarz chrześcijański i obrońca wiary, męcz.  

LEKTORZY: - przypominamy, że od Adwentu obowiązuje cykl czytań „B”; w tygodniu „rok II” 
  

 Niedziela  24.06.18     g. 9.30 – J. Epstein i J. Lesiak           *   g. 11.00 –  P. Szlaużys & H. Stanisławska 
 Niedziela    1.07.18     g. 9.30 – rodzina  pp. Biedka             *   g. 11.00  – Rodzina pp. Dębskich 
 Niedziela    8.07.18     g. 9.30 – T. Tosta i M. Epstein           *   g. 11.00 –  T. Hough & W. Świercz 
 Niedziela  15.07.18     g. 9.30 – A. Sztyrbicka i B. Malach    *   g. 11.00 –  rodzina pp. 
Kula 
 Niedziela  22.07.18     g. 9.30 – Rodzina pp. Epstein         *   g. 11.00 –  M. Ions & 
M. Stanisławski 

*  ZAPISY DZIECI I KOMUNIJNYCH NA KATECHEZĘ - 2018/2019 - 
Prosimy rodziców dzieci, którzy pragną przygotować Je do Pierwszej Komunii 
Świętej w naszej Parafii lub w polskich parafiach rodzinnych, aby zgłosili swoje 

pociech na katechezę 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. 
*  PRZYGOTOWANIE DO SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA – Pary, które zakończyły kurs i 

odbyły spotkanie indywidualne w Poradni Życia Rodzinnego mogą a się na ostatnie 
spotkanie na probostwie - z Ks. Proboszczem. Można się umówić telefonicznie 
  Przypominamy, że badanie Protokół Kanoniczego Badania Stanu 
Wolnego Narzeczonych - powinno się dobyć na 3 miesiące przed planowaną datą 
zawarci Sakramentalnego Małżeństwa. 

WOLNE INTENCJE MSZALNE W LIPCU I SIERPNIU 

 Prosimy Parafian o składanie swoich intencji po Mszach Świętych w niedziele i tygodniu w kaplicy św. Stanisława 
Kostki. Przemyślmy swoje rocznice i rocznice śmierci naszych bliskich. 

WYJĄTKOWA ZMIANA GODZINY MSZY ŚW. WIECZORNEJ W NIEDZILĘ  

*  OKAZJA DO SPOWIEDZI ŚWIĘTEJ  codziennie ½ godziny przed każdą Mszą Świętą,  
*  KSIĘGA INTENCJI MSZALNYC H 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 wieczorem. 
Można umówić się także telefonicznie na spotkanie z Ks. Proboszczem na określony termin. 

K O M U N I K A T Y 

 

KOLEJNY KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI – SESJA JESIENNA 2018 – ROZPOCZNIE SIĘ 
W SOBOTĘ 29 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 30 WRZEŚNIA 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 


