
Są jeszcze wolne miejsca w drugim autobusie na 
pielgrzymkę do Holywell Pantasph. Zapraszamy. Cena 

przejazdu 10.00. GBP.  

 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. 
*  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.  

*  JEDNODNIOWA WYCIECZKA AUTOKAROWA DO BRIDLINGTON - Jednodniowa wycieczka 
autokarowa do Bridlington Polskie Day Centre organizuje w poniedziałek 6-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 £7.00 (emeryci, dzieci i 
młodzież ucząca się do lat 16). Wyjazd autokarem spod Ośrodka o 
godz.8:30, powrót około godz.19:00. Zapraszamy. Wpisu na listę 
wycieczkowiczów dokonać można w czasie Day Centre we środę lub w 
sklepiku 
*  KONCERT POLSKIEGO ZESPOŁU SUTARI W NASZYM 
OŚRODKU Zapraszamy na koncert Sutari w niedzielę 15.07 do naszego 
Ośrodka. OD GODZ. 15.00 Sutari to siła trzech kobiecych głosów i 
bogatej wyobraźni muzycznej. Eksperymentują z brzmieniami, 
wplatając w śpiew różnorodne techniki wydobywania dźwięków, od 
mocnego ludowego śpiewania po miękki słowiański soul, szept lub 
okrzyk inspirowany ptasim zawołaniem. Muzyka zespołu powstaje w oparciu o ludowe pieśni polskie, 
litewskie a także własne kompozycje. Zachowując styl, temperament, melodykę, rytm a przede wszystkim 
treść tradycyjnych pieśni – bliską kobiety, inteligentną, atrakcyjną – trio wydobywa z nich współczesne 
elementy, brzmienia i interpretacje. Sutari tworzą trzy artystki z pogranicza muzyki i teatru. Zespół 
zadebiutował w 2012 roku na Festiwalu Folkowym Polskiego Radia "Nowa Tradycja" zdobywając II nagrodę 

jury i nagrodę publiczności. Wkrótce potem został ogłoszony przez dziennikarzy specjalizujących się w muzyce 
etno/folk/world "Najciekawszym nowym zespołem roku 2012". Zwyciężczynie 10. edycji "Battle of the 
Bands", konkursu organizowanego przez jedno z największych wydawnictw z muzyką świata - World Music 
Network. Są także autorkami entuzjastycznie odbieranego przez krytykę i publiczność muzycznego 
performansu "Watermelon". BILETY DO NABYCIA W SKLEPIKU. ZAPRASZAMY 
za ofiary 1/07/18  Kopertki - £ 62.30  +  Ofiary Gift Aid £ 311.10  +  na tacę - £ 257.67  +  Biuletyn - £ 17.68 
*  DOBRODZIEJOM STOLICY APOLSTOLSKIEJ - którzy w ramach tzw. kolekty Świętopietrza 29 
czerwca i w zeszłą niedzieli złożyli dar - £ 185.99 na jej potrzeby. Bóg Zapłać! 
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* 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 
Parafialny. Bóg Zapłać za życzenia i wyrazy sympatii Komitetowi Parafialnemu, Zjednoczeniu Polskiemu w 
Leeds, Członkom byłego Koła nr 413 SPK dzisiaj Weteranom PSZ, Polskiej Sekcji No 1 Rogal British Legion 
nr 1 (PL), Związkowi Junackich Szkół Mechanicznych, Polskiej Szkole Sobotniej, KPH, Zuchom i Harcerzom 
z Leeds, Zespołowi Fredreum, Scholii I Dnia Tygodnia, Day Centre, Kołu Różańcowemu, Sekcji 
Charytatywnej, Członkom Patriae Fidelis, Sklepowi Parafialnemu i Parafianom za życzenia i wyrazy sympatii. 
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SWOJE MIEJSCE... 
 Wakacje to piękny czas - czas wypoczynku. Kiedyś w 
rozmowie z przyjacielem zwierzyłam się, że chciałabym mieć 
kiedyś wolne na całego – nie myśleć o niczym, o pracy, o Parafii, o 
biuletynie. Wówczas przyjaciel mój szarmancko zaoferował się 
biuletynem, a raczej jego pierwszą stroną, zająć. Poprosił tylko o 
temat. Tu, wyznam Państwu szczerze, miałam zagwozdkę, bo 
tematy pojawiają się nagle i raczej niespodziewanie. Wystarczy 
spojrzenie w kalendarz, news w dzienniku, przypadkowy 

nagłówek z gazety, czy nawet zasłyszana rozmowa. A więc temat - „może coś o powrotach w strony rodzinne?” 
zaproponowałam. „Temat w sumie trudny do rozwinięcia, choć w perspektywie wakacyjnych powrotów do Polski - 
aktualny”. Zgodził się. Nie wiem, o czym napisze, bo ten mój wstęp, który Państwo czytają, jest jeszcze sprzed 
mojego wyjazdu, ale nie wątpię, że będzie ciekawie. Drugim tematem będzie… a właściwie po co mam zdradzać, ale 
też ciekawie, bo to coś, o czyn  dużo mówiliśmy, a kolega z tych bardziej filozofujących i historycznie obeznanych 
jest. Życzę więc Państwu i sobie miłej lektury. A teraz głos oddaję Maćkowi (M.I): 

Napiszę dziś o koniach. Tych bliskich nam majestatycznych stworzeniach, które w historii naszej odegrały 
rolę niebagatelną. Ich przykład  zatem, będzie egzemplifikacją opowieści o powrotach i o przynależeniu, tej którą 
obiecałem Magdzie. A więc konie. Konie jako pretekst rzecz jasna. Bo to raczej o nas…Proszę posłuchać. 

Po wojnie odnalezione konie z Janowa Podlaskiego wróciły kolejowym transportem z Niemiec do Polski... 
stare, posiwiałe niektóre urodzone już w niewoli... Gdy masztalerze wyprowadzili je z wagonów... konie wciągnęły 
nozdrzami powietrze i „oszalały” rzucały się jak wściekłe. W końcu ratując zdrowie i życie opiekunowie puścili je 
wolno... Konie galopem pognały w stronę lasu, minęły pola i wróciły do stadniny... swojego domu... Masztalerze i 
wieśniacy znaleźli je w boksach które zajmowały przed wojną... były spokojne... tylko rżały cicho ze szczęścia...  
 ...Gdy przyleciałem do Anglii czułem się tutaj strasznie obco i wtedy trafiłem do naszego Ośrodka. Znów 
jestem w Polsce, oddycham Polskim Powietrzem, słucham Słowa Bożego w języku Norwida, cieszę obecnością 
wśród Przyjaciół... 
 Świat jednak zmienia się na naszych oczach. Niestety wcale nie na lepszy. Panoszy się wojująca polityczna 
poprawność, wrogość do Chrześcijaństwa i Rodziny. Zmieniają prawa które były podstawą naszej cywilizacji, a która 
umiera na naszych oczach.  
 Co można zrobić by ten świat ratować? Jako Goście nie możemy zmieniać zasad panujących w Kraju 
Gospodarza. Możemy jednak dawać przykład. To wielkie i trudne zadanie. Pokazać wzajemną solidarność, pokazać 
jak piękne jest nasze polskie przywiązanie do Rodziny. Wszędzie gdzie to możliwe w sposób subtelny acz wyraźny 
akcentować, że jesteśmy Polakami – przyjaznym i dumnym Narodem, który dowiódł swojej Wartości wcale nie tak 
dawno temu. Dowody są - siedzą u nas w Kościele podczas Mszy. Niewielu Ich już zostało, ale zanim odejdą 
wezwani do Niebiańskiego Wojska, samą obecnością wśród nas sprawiają że kwitnie to wspaniała myśl „Jestem Z 
Polski - Kraju Bohaterów”.Często widzę, jak nasi Rodacy zachowują się zupełnie inaczej. Wstydzą się swoich korzeni. 
Ukrywają nawet to, że są Polakami. Wstydzą się, nie wiedzieć dlaczego, tego, co akurat tak pięknie różni nas od 
innych nacji, absolutnie nie pozbawiając uroku... 
 Myślą, że pozbawiając się cząstki swojej duszy, będą bardziej akceptowani przez innych. I się srogo zawodzą. 
Bo Anglicy są do swojego kraju akurat przywiązani bardzo. To dumny Naród, który nie szanuje tych, którzy nie 
szanują samych siebie. Trafiajmy do Nich. Wielu możemy pomóc się odnaleźć. Zapraszajmy na spotkania w Ośrodku 
na nasze imprezy i spotkania. Raz przyjdą, spora część już z nami zostanie. W grupie raźniej.  
 Jak nasze Kochane „Janowo Podlaskie” liczniejsze będzie i będzie o Nim głośniej, to będzie łatwiej nam 
promować Wartości, które są dla nas najważniejsze. I walczyć pięknie o Świat Miły Bogu oraz Tym, którzy Mu 
zawierzyli... (Maciej Bildziuk) 

https://www.google.co.uk/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwikp-O-96LbAhVEtBQKHXZgAEUQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fstchrysostoms.wordpress.com%2F2010%2F07%2F26%2Fpostcard-from-st-winefrides-well-holywell%2F&psig=AOvVaw1Utcjg1wNxOIBkxRc
https://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjTnP-F7ozcAhVI6RQKHcgMA6MQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fpolakpotrafi.pl%2Fprojekt%2Fsutari-osty&psig=AOvVaw24BJ2wrfzrifBm8FJTOAjh&ust=1531048180346392


NIEDZIELA, 8 LIPCA 2018; 14 ZWYKŁA; 
         9:30 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże i zdrowie dla małżonków 
                    Lucyny i Pawła Tarasów oraz syna Franciszka z okazji 10. rocznicy ślubu   

   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 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski  
                               i zdrowie dla rodziny Renaty i Andrzeja i łaski Ducha Świętego na dobre decyzje  
                               w życiu dla syna Andrzeja i Krystiany 
Leeds      19:00 – Za śp. babcię + Antoninę Chlewicką, wujka + Kazimierza Wiącka, ojca chrzestnego 
                               + Jana Gawęckiego i ciocię + Edytę Kopacz - dar intencji od rodziny państwa 
                               Anety i Sylwestra Kowalczyków 
 

PONIEDZIAŁEK, 9 LIPCA 2018; Dzień powszedni;  
  10:00 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski  
                               Ducha Świętego i zdrowie oraz szczęśliwe wakacje dla chrześniaczki Adrianny  
                               z okazji 14 rocznicy urodzin - dar intencji od matki chrzestnej Joanny 
  19.00 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski i zdrowie 
                               dla ROCZNIAKA - wnuka Arona Zawadzkiego, wnuczki Lilianny i Ich rodziców  
                               Joanny i Karola - dar intencji od dziadków Hanny i Zbigniewa Kusowskich 
 

WTOREK, 10 LIPCA 2018; Dzień powszedni; 
  10:00 – Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski i zdrowie oraz  
                               z prośbą Błogosławieństwo Boże i zdrowie dla wnuczki Gabrysi - dar intencji  
                               od dziadków pp. Marii i Józefa Filarowskich 
 

ŚRODA, 11 LIPCA 2018; ŚWIĘTO ŚW. BENEDYKTA; opata, patrona Europy;  
  11:00 – Za śp. + Elżbietę Druś - dar intencji od Koła Żywego Różańca w Leeds 
 

CZWARTEK, 12 LIPCA 2018; Wspomnienie św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu, bpa i męcz.; 
 10:00 – Za śp. + Stanisławę Pióro - dar intencji od pp. Hobson 
 

PIĄTEK, 13 LIPCA 2018; Wspomnienie św. pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta;  
  10:00 – Za śp. siostrę + Helenę Pióro oraz + Marię Osolińską - dar intencji od pani  
                               Stanisławy Pióro z rodziną 
    19:00 – Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za szczęśliwe narodziny córki Marty  
                               z prośbą o Błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski i zdrowie dla żony Żanety  
                               i dzieci - dar intencji od męża i taty Pawła 
 

SOBOTA, 14 LIPCA 2018; Dzień powszedni - ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO;  
    9:30 – Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski w mijającym  
                    Roku Szkolnym 2017/18 z prośbą o Błogosławieństwo Boże i bezpieczny czas  
                    odpoczynku wakacyjnego dla Dzieci, Młodzieży, Nauczycieli i Rodziców  
                    Polskiej Szkoły Sobotniej w Leeds 

15 TYDZIEŃ ZWYKŁY  
  18:30 – Za śp. rodziców + Aliny i + Tadeusza Bojar z okazji Ich rocznicy śmierci - dar  
                               intencji od córek z rodzinami 
NIEDZIELA, 15 LIPCA 2018; 15 ZWYKŁA; 

         9:30 – Za śp. siostrę + Stefanię i szwagra + Jana Żurakowskich - dar intencji od rodziny 
                    pp. Marii i Józefa Filarowskich 

   11:00 – O Błogosławieństwo Boże dla syna Huberta Bzdyra w 5. rocznicę urodzin  
Harrogate 16:30 – Za śp. tatę + Stefana Pliszka w 10. rocznicę śmierci i mamę + Mariannę Pliszka  
                               w 3. rocznicę śmierci - dar intencji od córki Justyny z rodziną 
Leeds      19:00 – Za śp. męża + Wojciecha Epstein z ok. urodzin - dar int. od żony Janiny z dziećmi 

*  NIEDZIELA ZBIERA RODZINĘ DZIECI BOŻYCH - Pan Jezus przyznaje się do swojej 
rodziny, do swojego pochodzenia, swojego miasta i chociaż nie jest dobrze rozumiany, to jednak nie 
wypiera się swoich ziemskich korzeni. Swojej historii nikt nie może zmienić, ale można jej nadać nowy, 
piękniejszy bieg. Uczmy się od Pana Jezusa, nie zapominając o tym, co było, i nie zrażając się 
przeciwnościami, budować własną drogę realizowania powołania do szczęścia przekraczającego 
ziemski wymiar. 
*   POLECAMY BIULETYN ŻYWEGO RÓŻAŃCA - Polecamy Członkom Koła Żywego 
Różańca i wszystkim zainteresowanym pierwszy numer Informatora Żywego Różańca. 

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 

*  ŚWIĘTO ŚW. TOMASZA APOSTOŁA - Wszystkich wybierających się na letni wypoczynek 
w kraju czy za granicę życzymy udanego i bezpiecznego odpoczynku oraz zachęcamy do 
wcześniejszego poszukania kościoła, w którym możemy uczestniczyć w niedzielnej Mszy Świętej. W 
tym celu możemy wykorzystać możliwości internetu. 
 

*  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. 

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

 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 
 Niedziela  29.07.18     g. 9.30 – J. Epstein i J. Lesiak           *   g. 11.00 –  P. Szlaużys & H. Stanisławska 
 Niedziela    5.08.18     g. 9.30 – rodzina  pp. Biedka             *   g. 11.00  – Rodzina pp. Dębskich 
 Niedziela  12.08.18     g. 9.30 – T. Tosta i M. Epstein           *   g. 11.00 –  T. Hough & W. Świercz 
 

*  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 rozpocznie się w sobotę 15 

wrześniu. 

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. 
  W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM: 
11 VII – św. Benedykt (ok. 480-547), ojciec monastycyzmu zachodniego, założyciel i opat klasztoru Monte 

Cassino, patron Europy. 
12 VII – św. Brunon Bonifacy z Kwerfurtu (974-1009), niemiecki biskup misyjny, przyjaciel Polski, męcz. 
13 VII  – święci Andrzej Świerad i Benedykt (X-XI w.), polscy asceci, pustelnicy. 

PIELGRZYMKA DO HOLYWELL PANTASAPH  
*  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.  Członkowie Żywego Różańca mają wyjazd refundowany ze z kasy koła. 

WYJAZD NA PIELGRZYMKĘ Z PARKINGU PARAFIALNEGO  
W NIEDZIELĘ 15 LIPCA - PUNKTUALNIE O GODZ. 7:30. 

*  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. 

 

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 


