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Deus meus et omnia. W tym tygodniu podczas Sumy dokona się oficjalne przekazanie 
relikwii pierwszego stopnia Błogosławionych męczenników z Pariacoto – o. Michała Tomaszka i o. 
Zbigniewa Strzałkowskiego. Będą wówczas z nami  br. Jan Hruszowiec oraz o. Jarosław Wysoczański. 
Ten ostatni podzieli się wspomnieniami wspólnej pracy z błogosławionymi w Peru. Przypomnijmy , 
że o. Jarosław, podobnie jak o. Michał o u. Zbigniew należy do zakonu Braci Mniejszych Konwentual-
nych (łac. Ordo Fratrum Minorum Conventualium) zwanych potocznie franciszkanami konwentual-
nymi lub franciszkanami czarnymi. Jest to  katolicka wspólnota zakonna z grupy zakonów żebrzących 
założona w 1209 przez św. Franciszka z Asyżu. Liczy ponad 4 tys. braci, z których, co ciekawe, 25% 
stanowią Polacy. Do wspólnoty należą na równych prawach zarówno kapłani, jak i bracia laicy. W 
krajach angielskojęzycznych funkcjonuje nazwa greyfriars (szarzy bracia). 
 Zakon ma własną regułę, ułożył ją św. Franciszek z Asyżu. W 1209 roku w Rzymie zaakceptował ją ustnie papież Inno-
centy III, zaś oficjalnie zatwierdził papież Honoriusz III bullą „Solet annuere” 29 listopada 1223 roku. Reguła w pierwszym zda-
niu stwierdza:Ê„ŻycieÊbraciÊmniejszychÊpolegaÊnaÊzachowaniuÊświętejÊEwangeliiÊPanaÊnaszegoÊJezusaÊChrystusaÊprzezÊżycieÊwÊ
posłuszeństwie,ÊbezÊwłasnościÊiÊwÊczystości”. Herbem zakonu są skrzyżowane ręce - Chrystusa ze śladem na dłoni po przebiciu 
gwoździem i św. Franciszka (w habicie) ze stygmatem na dłoni. Pośrodku rąk umieszczony jest krzyż. Zawołaniem franciszka-
nów konwentualnych są słowa: Pax et bonum (łac.), pace e bene (wł.) – pokój i dobro; a także  Deus meus et omnia – Bóg mój i 
wszytko (moje). Symbolem zakonu jest grecka litera Tau, przypominająca kształtem krzyż. Św. Franciszek często używał litery 
Tau jako podpisu i graficznego skrótu, jako swoistego rodzaju „logo” dla formy życia, którą prowadził. Symbol pochodzi z biblij-
nej Księgi Ezechiela (Ez 9,4). W prorockiej wizji znak ten był kreślony na czołach ludzi przez Boga wybranych i znajdujących się 
pod Jego szczególną ochroną. 
 Ciekawa jest sama historia zakonu. Po śmierci św. Franciszka (w 1226 r.) powstał między zakonnikami podział na dwie 
grupy. Pierwsza pragnęła zachować pierwotny radykalizm życia założyciela, należało do niej niewielu starszych wiekiem zakon-
ników. Druga optowała za dostosowaniem funkcjonowania i działalności zakonu do ciągle wzrastającej liczby braci oraz do no-
wym zadań stawianych im przez Kościół. Tych była zdecydowana większość. To napięcie załagodził generał św. Bonawentura z 
Bagnoreggio (1217-1274), określany drugim założycielem zakonu. Pod koniec XIII w. franciszkanie mieli klasztory w wielu kra-
jach europejskich, a ich liczba przekroczyła 30 tys. Wówczas w zakonie pojawił się kolejny ruch reformatorski, tzw. Spirytuało-
wie. To oni zapoczątkowali tzw. obserwację, czyli ruch ścisłego przestrzegania reguły. Ruch ten w połowie XV w. znalazł wiel-
kiego protektora w osobie św. Bernardyna ze Sieny (1380-1444). W 1517 r. papież Leon X zwołał w Rzymie kapitułę wszystkich 
franciszkanów. Na tej kapitule obserwanci otrzymali niezależność, zostali nazwani Braćmi Mniejszymi Regularnej Obserwy, 
została im powierzona pieczęć zakonu. Ta decyzja papieża stanowiła formalny podział zakonu na dwa autonomiczne zakony: 
Braci Mniejszych Konwentualnych i Braci Mniejszych Obserwantów. Od tej pory każdy zakon wybierał własnego generała. W 
kolejnych latach w zakonie obserwantów tworzyły się nowe odłamy, które w 1897 r. papież Leon XIII połączył w jeden zakon o 
nazwie Zakon Braci Mniejszych. Zakon Braci Mniejszych Konwentualnych zaliczany jest zatem do głównego nurtu sięgającego 
początków zakonu - św. Franciszka i jego pierwszych towarzyszy. Świadczą o tym chociażby nazwy ulic w wielu miastach euro-
pejskich, w których franciszkanie osiedlali się już w I poł. XIII wieku (w Polsce ul. Franciszkańska w Krakowie). Nazwa zakonu 
Bracia Mniejsi Konwentualni spotykana jest w dokumentach już od 1250 r. Pierwszy klasztor w Polsce powstał w 1236 r. we 
Wrocławiu, drugi w Krakowie (1237 r.). 

 Określenie „konwentualni” pochodzi od łac. conventus (wspólnota, wspólne 
miejsce zamieszkania). Oznacza sposób życia i prowadzenie działalności w oparciu o 
priorytet życia we wspólnocie klasztornej. Cechą charakterystyczną tego zakonu jest 
prowadzenie apostolstwa i duszpasterstwa przez duże wspólnoty, głównie w miastach. 
Zakonnicy aż do rewolucji francuskiej (1789 r.) nosili habity koloru popielatego. Obecnie 
w wielu krajach świata franciszkanie wracają do tego koloru. W Polsce franciszkanie 
noszą habit koloru czarnego, kaptur, biały sznurek (pasek) i koronkę franciszkańską. 
 Najbardziej znanym polskim świętym zakonu jest św. Maksymilian M. Kolbe  Inni 
to bł. abp Jakub Strzemię, bł. Rafał Chyliński, błogosławieni męczennicy z czasów II woj-
ny światowej: o. Jan Antonin Bajewski, o. Ludwik Pius Bartosik, o. Józef Innocenty Guz, 
o. Józef Achilles Puchała, o. Karol Herman Stępień, br. Antoni Tymoteusz Trojanowski, 
br. Piotr Bonifacy Żukowski. W 1991 r. zostali zamordowani w Peru przez komunistów z 
organizacji terrorystycznej świetlisty Szlak” - Błogosławieni o. Zbigniew Strzałkowski i o. 
Michał Tomaszek. (edycja M.I. za str. franciszkanie.pl) 

Strona internetowa parafii: www.parafialeeds.org.uk 



NIEDZIELA,Ê13ÊLUTEGOÊ2022;Ê6.ÊZWYKŁA; 
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ9:30Ê– ZaÊśp.ÊbrataÊ+ÊZbigniewaÊGuścinaÊwÊ41.ÊrocznicęÊśmierciÊ-ÊdarÊintencjiÊodÊbrataÊ 
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊStanisławaÊiÊJegoÊcórkiÊHelenyÊzÊrodzinąÊ 
online 11:00Ê–ÊDoÊBożejÊOpatrznościÊzaÊwstawiennictwemÊmęczennikówÊBł.ÊMichałaÊTomaszkaÊ 
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊiÊBł.ÊZbigniewaÊStrzałkowskiegoÊzÊprośbąÊoÊBłogosławieństwoÊBoże,ÊpotrzebneÊ 
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊłaskiÊDuchaÊŚwiętegoÊdlaÊwspólnotyÊ„Wieczernik”ÊiÊSzkołyÊŻyciaÊChrześcijańskiego 
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊiÊEwangelizacjiÊwÊLeedsÊ 
online 11:00Ê–ÊDoÊBożejÊOpatrznościÊzÊprośbąÊoÊBłogosławieństwoÊBoże,ÊpotrzebneÊłaskiÊDucha 
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊŚwiętegoÊiÊzdrowieÊdlaÊtatyÊiÊdziadkaÊErnestaÊMitręgiÊzÊokazjiÊ80.ÊrocznicyÊurodzinÊ- 
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊdarÊintencjiÊodÊcórkiÊBeatyÊKaczmarekÊzÊmężemÊPawłemÊiÊwnuczkamiÊMająÊiÊNeląÊ 
Leeds      13:00Ê– ZaÊśp.ÊtatęÊ+ÊJózefaÊWięcławaÊzÊokazjiÊ2.ÊrocznicyÊśmierciÊ-ÊdarÊintencjiÊodÊcórkiÊ 
 ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊAnnyÊzÊmężemÊRafałemÊiÊwnuczkąÊAlicją 
Leeds       19:00Ê– ZaÊśp.ÊmamęÊ+ÊElżbietęÊRychterÊwÊ2.ÊrocznicęÊśmierciÊ-ÊdarÊintencjiÊodÊsynaÊPiotra 
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊzÊżonąÊMagdalenąÊiÊwnuczkąÊOlą 

 
PONIEDZIAŁEK,Ê14ÊLUTEGOÊ2022;ÊŚWIĘTOÊŚW.ÊCYRYLAÊIÊMETODEGO,ÊpatronówÊEuropy; 
 10:00Ê–ÊZaÊśp.Ê+ÊHelenęÊStockąÊ-ÊdarÊintencjiÊodÊDayÊCentre 
 19:00Ê– DoÊChrystusaÊKrólaÊ-ÊintencjaÊdziękczynnaÊzaÊIntronizacjęÊJezusaÊChrystusaÊ 
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊnaÊKrólaÊWszystkichÊPolakówÊ 
WTOREK,Ê15ÊLUTEGOÊ2022;ÊDzieńÊpowszedni; 
 10:00Ê–ÊZaÊśp.Ê+ÊEugenięÊBocheńczykÊiÊJejÊmężaÊ+ÊJanaÊBocheńczykaÊ-ÊdarÊintencjiÊodÊ 
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊpaniÊWiesiÊŚwierczÊzÊrodziną 
 19:00Ê– DoÊTrójcyÊPrzenajświętszejÊzÊprośbąÊoÊBłogosławieńśtwoÊBoże,ÊpotrzebneÊłaskiÊ 
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊiÊzdrowieÊdlaÊsiostryÊEwelinyÊwÊdniuÊurodzinÊorazÊzaÊbrataÊWojciechaÊzÊokazjiÊ 
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊurodzinÊ-ÊdarÊintencjiÊodÊsiostryÊJoannyÊ 
ŚRODA,Ê16ÊLUTEGOÊ2022;ÊDzieńÊpowszedni; 
 11:00Ê–ÊDoÊBożejÊOpatrznościÊzÊprośbąÊoÊpowrótÊdoÊzdrowiaÊdlaÊpaniÊDanusiÊBiedkaÊorazÊ 
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊoÊsiłyÊiÊzdrowieÊdlaÊmężaÊRyszardaÊiÊcałejÊrodzinyÊwÊniesieniuÊKrzyżaÊChorobyÊżony, 
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊmamyÊiÊbabciÊ-ÊdarÊintencjiÊodÊSekcjiÊKwiatowejÊ 
Ê 19:00Ê– ZaÊśp.Ê+ÊStanisławęÊiÊRyszardaÊorazÊStanisławaÊSuchanowskichÊ-ÊdarÊintencjiÊod 
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊrodzinyÊpp.ÊTarasówÊ 
CZWARTEK,Ê17ÊLUTEGOÊ2022;ÊDzieńÊpowszedni; 
 10:00Ê–ÊWÊintencjiÊBoguÊWiadomejÊzÊprośbąÊoÊcudÊuratowaniaÊżyciaÊ 
ÊÊ 19:00Ê–ÊZaÊśp.ÊmamęÊ+ÊHelenęÊMilejskąÊwÊdniuÊ1.ÊrocznicyÊśmierciÊ-ÊdarÊintencjiÊodÊsyna 
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊAlanaÊzÊrodziną 
PIĄTEK,Ê18ÊLUTEGOÊ2022;ÊDzieńÊpowszedniÊ-Ê3.ÊmiesiącaÊkuÊczciÊMiłosierdziaÊBożego; 
 10:00Ê–ÊDoÊBożejÊOpatrznościÊzÊprośbąÊoÊBłogosławieństwoÊBoże,ÊpotrzebneÊłaskiÊDucha 
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊŚwiętegoÊiÊzdrowieÊdlaÊmamyÊHelenyÊMonistÊZÊOKAZJIÊ98ÊROCZNICYÊURODZINÊ 
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊiÊzÊpodziękowaniemÊzaÊdarÊdługiegoÊżyciaÊ-ÊdarÊintencjiÊodÊcałejÊrodzinyÊ 
  10:30Ê– NABOŻEŃSTWOÊMIŁOSIERDZIAÊBOŻEGOÊZÊWYPOMINKAMI 
  18:00Ê– GODZINAÊŚWIĘTAÊ-ÊokazjaÊdoÊSakramentuÊPokutyÊÊ 
  19:00Ê– ZaÊśp.ÊmamęÊ+ÊKrystynęÊSzatkowskąÊwÊdniuÊ1.ÊrocznicyÊśmierciÊ-ÊdarÊintencjiÊ 
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊodÊcórkiÊJulityÊÊ 
SOBOTA,Ê19ÊLUTEGOÊ2022;ÊDzieńÊpowszedni; 
     8:30Ê– -Ê-Ê-Ê-Ê-Ê-Ê-Ê-Ê-Ê-Ê-Ê-Ê-Ê-Ê-Ê-ÊÊÊnieÊmaÊMszyÊŚwiętejÊporannejÊÊÊ-Ê-Ê-Ê-Ê-Ê-Ê-Ê-Ê-Ê-Ê-Ê-Ê-Ê-Ê-Ê-Ê- 
ÊÊ  Ê13:00Ê– MSZAÊŚW.ÊSzkołyÊŻyciaÊChrześcijańskiegoÊiÊEwangelizacjiÊ 
ÊÊÊÊ                            VII TYDZIEŃ OKRESU ZWYKŁEGO  
Leeds       18:30Ê– DoÊBożejÊOpatrznościÊzÊprośbąÊoÊBłogosławieństwoÊBoże,ÊpotrzebneÊłaskiÊ 
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊiÊzdrowieÊdlaÊAgnieszkiÊiÊIreneuszaÊKralkówÊnaÊnowejÊdrodzeÊIchÊŻyciaÊ 
NIEDZIELA,Ê20ÊLUTEGOÊ2022;Ê7.ÊZWYKŁA; 
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ9:30Ê– DoÊBożejÊOpatrznościÊzÊprośbąÊoÊBłogosławieństwoÊBoże,ÊpotrzebneÊłaskiÊiÊzdrowie 
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊdlaÊp.ÊHelenkiÊMonistÊzÊok.Ê98.ÊurodzinÊ-ÊdarÊint.ÊodÊp.ÊJasiÊEpsteinÊiÊAliÊSztyrbickiejÊ 
online 11:00Ê–ÊZaÊśp.ÊmamęÊ+ÊEmilięÊMarciniakÊzÊokazjiÊ10.ÊrocznicyÊśmierciÊ-ÊdarÊintencjiÊodÊcórkiÊ 
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊMartyÊzÊrodziną 
Leeds      13:00Ê– DoÊBożejÊOpatrznościÊzÊprośbąÊoÊBłogosławieństwoÊBożeÊdlaÊformacjiÊharcerskiej 
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊdlaÊwszystkichÊSkrzatów,ÊZuchów,ÊHarcerekÊiÊHarcerzy,ÊInstruktorówÊiÊInstruktorek 
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊwÊDniuÊMyśliÊBraterskiejÊnaÊcałymÊŚwiecieÊ 
Leeds       19:00Ê– ZaÊśp.ÊmężaÊ+ÊZdzisławaÊPłoszajÊwÊ4.ÊrocznicęÊśmierciÊ-ÊdarÊintencjiÊodÊżonyÊ 
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊMałgorzatyÊiÊwnukówÊJakuba,ÊKacpra,ÊNataliiÊiÊMartyÊ 

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 



MOŻNA SKŁADAĆ INTENCJE MSZALNE  
PO MSZAYCH ŚWIĘTYCH W TYGODNIU I NIEDZIELĘ   
w kaplicy św. Stanisława Kostki obok zakrystii.  
PAMIĘTAJMY O ROCZNICACH I JUBILEUSZACH 

PRZEKAZANIEÊRELIKWIÊŚW.ÊMĘCZNNIKÓWÊZÊPARIACOTOÊ-ÊBł.ÊMichałaÊiÊZbigniewaÊ 
przeżywamyÊdzisiejszejÊniedzieli.ÊWitamyÊserdecznieÊFrancisz-
kanówÊKonwentualnych,ÊktórzyÊwygłosząÊkazanieÊnaÊMszachÊ
ŚwiętychÊ iÊuroczyścieÊ intronizująÊobecnośćÊ relikwiiÊBłogosła-
wionychÊKapłanówÊIchÊzakonuÊjakoÊpatronówÊwspólnotyÊmodli-
tewnejÊ„Wieczernik”ÊiÊSzkołyÊŻyciaÊChrześcijańskiegoÊiÊEwan-
gelizacjiÊ wÊ naszejÊ parafii.Ê ZapraszamyÊ doÊ licznegoÊ udziałuÊ
szczególnieÊnaÊSumieÊ-ÊgdzieÊbędziemyÊtakżeÊgościćÊTVPÊiÊjejÊ
korespondentaÊzÊWyspÊBrytyjskichÊPanaÊRedaktoraÊDariuszaÊBohatkiewicza. 

*  ŚWIĘTOÊŚWIĘTYCHÊCYRYLAÊIÊMETODEGOÊ-Êw poniedziałek, 14 lutego, przypada święto 
św. św. Cyryla (826-869), mnicha, i Metodego (815-885), biskupa. Ci urodzeni w Cesarstwie Wschod-
nim bracia, bardzo wykształceni, znający różne języki z hebrajskim, syryjskim i łaciną włącznie, piastu-
jący różne godności kościelne, podjęli wiele udanych wypraw misyjnych, między innymi do kraju Cha-
zarów na Krymie, do Bułgarii i na Morawy, gdzie wprowadzili do liturgii język słowiański pisany alfabe-
tem greckim (głagolicę). Cyryl przetłumaczył Pismo Święte na język staro-cerkiewno-słowiański. Tym 
językiem nadal posługuje się kilkadziesiąt milionów braci prawosławnych i kilka milionów grekokatoli-
ków. Obaj święci są uważani za apostołów Słowian. W 1980 roku papież św. Jan Paweł II ogłosił ich 
współpatronami Europy, podnosząc tym samym ich wspomnienie do rangi święta. 
*Ê  DZIEŃÊMODLITWÊ ZAÊ NARODYÊ SŁOWIAŃSKIE - Święto Cyryla i Metodego jest Dniem 
Modlitwy za Narody Słowiańskie. Pamiętajmy, że Kościół jest jeden, choć od wieków gromadzi rozmai-
te narody, tradycje i obrządki. Jako chrześcijanie, jesteśmy budowniczymi jedności, choćby poprzez 
codziennie kierowaną do Pana Boga prośbę o pokój na świecie, ład moralny, o zgodę między naroda-
mi i swobodę głoszenia Chrystusowej Ewangelii.  
*  ŚWIĘTEGOÊWALENTEGOÊ-Ê14ÊLUTEGOÊ- tradycja także wspomina św. Walentego, kapła-
na rzymskiego, który w 269r. poniósł śmierć męczeńską, gdyż podczas tortur nie chciał się wyrzec 
Chrystusa. Na Zachodzie, zwłaszcza w Anglii i Stanach Zjednoczonych, a od jakiegoś czasu także w 
Polsce, przyjęło się go czcić jako patrona zakochanych. Niech to będzie okazja do radości i wspólnej 
zabawy, wszak trwa jeszcze karnawał, ale także do modlitwy, podziękowania Panu Bogu za miłość, 
którą nas obdarzył, i za bliskich, którzy nas kochają. Pamiętajmy też o narzeczonych z naszej wspólno-
ty parafialnej i prośmy, aby ich wzajemna miłość doprowadziła Ich do dnia zaślubin. 
*  POGRZEBÊŚP.Ê+ÊJANAÊHERNIKA - zmarłego 29 stycznia br. w 
wieku 85 lat, zaopatrzonego Świętymi Sakramentami Kościoła - zostanie 
odprawiony w naszym kościele wÊponiedziałekÊ28Ê lutegoÊoÊgodz.Ê 11:00. 
Rodzina prosi, aby zamiast kwiatów złożyć dar ofiarny na Cafod. Żonie Ja-
dwidze i córkom oraz całej rodzinie wyrażamy nasze serdeczne współczu-
cie. Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie… 
  

 KATECHEZA DLA KANDYDATÓW DO BIERZMOWANIA A.D. 2022  
  Przypominamy o obowiązku obecności na Mszy Św. o godz. 13:00   

8. Katecheza GR. MŁODSZA - niedziela 20 LUTEGO 2022 
po Mszy Św. o godz.13:00 tzn. ok. godz. 13:50. w kościele 

7. Katecheza GRUPA STARSZA niedziela 13 lutego 2022 

O G Ł O S Z E N I A    D U S Z P A S T E R S K I E 

*  OKAZJAÊDOÊSPOWIEDZIÊŚWIĘTEJ  codziennie ½ godziny przed każdą Mszą Świętą,  
*  KSIĘGAÊINTENCJIÊMSZALNYCHÊNAÊROKÊ2020ÊOTWARTA  - Prosimy Parafian o składanie in-
tencji mszalnych. Przyjmowanie intencji odbywa się w kaplicy przy zakrystii po Mszach Św.  
*  KANCELARIAÊ PARAFIALNA - czynna jest każdego dnia po Mszach Św. rano lub wieczorem. 
Można umówić się także telefonicznie na spotkanie z Ks. Prob. na określony termin. 



*  PRZYGOTOWANIEÊDOÊSAKRAMENTUÊMAŁŻEŃSTWA – Pary, które zakończyły kurs i 
odbyły spotkanie w Poradni Życia Rodzinnego powinny się zgłosić na ostatnie spotkanie u Księdza. 
Można się umówić telefonicznie. Przypominamy, że: Protokół Kanoniczego Badania Stanu Wolnego 
Narzeczonych - powinno się odbyć na 3 miesiące przed planowaną datą zawarcia Małżeństwa. 
*  NOCNAÊADORACJAÊ-ÊNOCYÊWALKIÊOÊBŁOGOSŁAWIEŃSTWOÊDLAÊPOLSKI - odbę-
dzie się jak w wielu kościołach polskich w naszej parafii z 26/27 lutego br. od godz. 19:00 do 8:00 - 
zapraszamy do czuwania wszystkich prawdziwych patriotów, „nie idiotów” mówiąc cytatem klasyka 
od moherowych beretów. Modlimy się za sprawujących władzę o miłość prawdziwą do Ojczyzny. 
*  SZKOŁAÊŻYCIAÊCHRZEŚCIJAŃSKIEGOÊ-ÊrozpoczynaÊrekolekcjeÊwÊpiątekÊoÊgodz.Ê19   

*  NIEBIESKIE KOPERTKI GIFT AID NA NOWY ROK KALENDARZOWY 2022 - W związku z trwającą pandemią wprowa-
dziliśmy w tym roku dodatkowe możliwości wspierania parafii przez system Gi  Aid (wtedy każda ofiara jest powiększona o 25% 
zwrotu podatku z HMRC). Poza tym staramy się odchodzić od manualnej, papierowej formy wspierania przez Gi  Aid, która jest 
pracochłonna i droższa. 3 formy płatności: 1. Bezpośredni przelew na konto parafii (stałe zlecenie bądź zwykły przelew) 
Nazwa PCM LeedsNr konta: 00620846 - Sort code: 30-94-57 (Lloyds) -  ako ”reference” proszę wpisać swoj numer Gi  Aid, nazwi-
sko i imię  2. Płatność kartą - użycie portalu płatniczego z tyłu kościoła3. Ofiara złożona w papierowej kopertce Gi  Aid. Serdecz-
nie zapraszamy pracujących i płacąych podatek w UK to przystąpienia do Gi  Aid. Wasze ofiary możemy powiekszyć o 25% ! W 
razie pytań proszę o kontakt osobisty lub na email: gi aid@parafialeeds.org.uk 
*  POLSKIE DAY CENTRE - WRÓCIŁO PO ŚWIĘTACH - każdej środy zaprasza Seniorów na obiad i wspólne spotkanie. 
*  DZIAŁALNOŚĆ PUBU 303 POD ŚMIGŁEM - na terenie Ośrodka została wznowiona. Zapraszamy w każdą 
niedzielę - Duży wybór napojów alkoholowych i bezalkoholowych.  
*  SKLEP PARAFIALNY jest OTWARTY i zaprasza na zakupy  w ŚRODĘ od 11.00– 14.00, w SOBOTĘ 11.00– 
15.00   i w NIEDZIELĘ od 10.30 do 14.30. Kupując w naszym sklepie, pomagasz Parafii. 
*  RESTAURACJA „CRACOVIA” - DZIAŁA I SERDECZNIE ZAPRASZA w piątki - soboty i niedziele. Korzystając z 
restauracji, która wpłaca do kasy parafialnej czynsz za wynajem pomieszczeń - wspieramy także naszą parafię.  
*  KOŁO PRZYJACIÓŁ HARCERSTWA - Koło Przyjaciół Harcerstwa w Leeds poszukuje nowych członków do 
współpracy. KPH wypracowuje pieniążki przez prowadzenie kawiarenek i nie tylko, które pomagają naszym drużynom i 
gromadzie zuchowej aby mogli działać i kształcić naszą młodzież. Dużo nie potrzeba, ale tym więcej głów, tym mniej do 
robienia. Specjalnie zapraszamy rodziców naszych zuchów, harcerzy i harcerek aby się zgłaszali. Informacje dalsze u Huf-
cowej, dh. Zuzanny Sawickiej, lub u Szczepowego dh. Zygmunta Green. 

 OFIARODAWCOM - którzy złożyli do skarbon w Kościele i Sklepie na potrzeby parafii  dar w niedzielę: 
30/01/2022 + Kopertki - £ 26.00 + Ofiary Gi  Aid-£ 493.00 +  na tacę - £ 498.73 + biuletyn - £ 13.13 

PORTAL OFIARNICZY - kartą bankową:  Gi  Aid  - £ 27.00 + Taca - £ 10.00  
przelewy na parafialne konto bankowe: + Ofiary Gi  Aid - £ 60.00 +  na tacę - £ 10.00 

Bóg Zapłać - za dar - £ 176.81 - złożony na nasz kościół do skarbony świec wotywnych w styczniu br.  

PONIEDZIAŁEK -  14.02.2022r.  -  Wakefield  
WTOREK  -  15.02.2022r.  -  Dzieci Komunijne LS 9 
ŚRODA  -  16.02.2022r.  -  Dzieci Komunijne LS 22 
CZWARTEK - 17.02.2022r. - Dzieci Komunijne LS 14 
PIĄTEK – 18.02.2022r.  -  Dzieci Komunijne LS 15   
SOBOTA – 19.02.2022r. - Dzieci Komunijne York 
 

PONIEDZIAŁEK -  21.02.2022r. - Dzieci Komunijne LS 9   
WTOREK  -  22.02.2022r.  -  Dzieci Komunijne LS 12 
ŚRODA  -  23.02.2022r.  -  Dzieci Komunijne LS 11 
CZWARTEK - 24.02.2022r. - Dzieci Komunijne LS 10 
PIĄTEK – 25.02.2022r. - Dzieci Komunijne Wakefield   

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 

KOLEJNYÊKURSÊPRZEDMAŁŻEŃSKIÊ–ÊSESJAÊZIMOWAÊ2022Ê–ÊROZPOCZNIEÊSIĘ 
WÊSOBOTĘÊ19ÊLUTEGOÊOÊGODZ.Ê17:00ÊWÊNASZYMÊKOŚCIELEÊ-Êcz.1 

godz. 17:00 – 1. Konferencja – TAJEMNICA SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA, a po Mszy Św. 
godz. 18:00 – 2. konferencja – ODPOWIEDZIALNE RODZICIELSTWO cz. I 

WÊNIEDZIELĘÊ20ÊLUTEGOÊOÊGODZ.Ê18:00ÊWÊNASZYMÊKOŚCIELEÊ-Êcz.2 
godz. 18:00 – 3. Konferencja – ODPOWIEDZIALNE RODZICIELSTWO cz. II, a po Mszy Świętej 
godz. 20:00 – 4. konferencja – PRZYMIOTY MIŁOŚCI MAŁŻEŃSKIEJ 

odwiedziny  duszpasterskie  w  LEEDS  -  kolęda A.D. 2022  

 Przepisy państwowe odnośnie zasad sanitarnych 
nie stoją na przeszkodzie w Nawiedzinach naszych do-
mostw z Błogosławieństwem Kolędowym. Zdając sobie 
jednak sprawę z przeżywanymi przez wielu Parafian oba-
wami o zdrowie - Ks. Proboszcz proponuje, aby Parafia-
nie sami zgłaszali w tym roku pragnienie odwiedzin, jeśli 
tylko na to zdrowie pozwala. 
 Wypełniamy Zgłoszenie kolędy wg planu dzielnic i 
wkładamy do pudła u drzwi kościoła. Ks. umówi się tel. 
na konkretną godzinę 


