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   3 maja obchodzona jest uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. 
 Jan Długosz nazwał Maryję „Panią świata i naszą”. Tytuł Matki Bożej jako Królo-
wej Polski sięga natomiast drugiej połowy XVI wieku. Wtedy to Grzegorz z Sambo-
ra po raz pierwszy nazwał Maryję Królową Polski i Polaków”. 
   Niemniej teologiczne uzasadnienie tego tytułu pojawiło w związku z cudowną 
obroną Jasnej Góry przed Szwedami. Uratowanie klasztoru przypisywano wsta-
wiennictwu Matki Boskiej. 1 kwietnia 1656 roku we Lwowie Jan Kazimierz przed 
cudownym obrazem Matki Bożej Łaskawej obrał Maryję za królową Królestwa Pol-
skiego. W swoich ślubach przyrzekł szerzyć Jej „cześć, ślubował wystarać się u Sto-
licy Apostolskiej o pozwolenie na obchodzenie Jej święta jako Królowej Korony Pol-
skiej, zająć się losem ciemiężonych pańszczyzną chłopów i zaprowadzić w kraju 
sprawiedliwość społeczną. Po Mszy świętej, w czasie której król przyjął również 
Komunię świętą z rąk nuncjusza papieskiego, przy wystawionym Najświętszym 
Sakramencie odśpiewano Litanię do Najświętszej Maryi Panny, a przedstawicie 

papieża odśpiewał trzykroć, entuzjastycznie powtórzone przez wszystkich obecnych nowe wezwanie:  

„Królowo Korony Polskiej, módl się za nami”. 
   A oto jak opisał złożenie ślubów lwowskich Henryk Sienkiewicz: 
„Majestat króla Jana Kazimierza padł wedle zwyczaju krzyżem i korzył się przed Majestatem Bożym. Wreszcie wydobył 
ksiądz nuncjusz z cyborium kielich i zbliżył się z nim do klęcznika. Wówczas król podniósł się z jaśniejszą twarzą, rozległ 
się głos nuncjusza: - Ecce Agnus Dei..., i król przyjął komunię. Przez jakiś czas klęczał schylony; na koniec podniósł się, 
oczy zwrócił ku niebu i wyciągnął obie ręce. Uciszyło się nagle w kościele tak, że oddechów ludzkich nie było słychać. 
Wszyscy odgadli, że chwila nadeszła, i że król jakiś ślub będzie czynił; wszyscy słuchali w skupieniu ducha, a on stał cią-
gle z wyciągniętymi rękoma, wreszcie głosem wzruszonym i jak dzwon donośnym, tak mówić począł: 
- Wielka człowieczeństwa boskiego Matko i Panno! Ja, Jan Kazimierz, Twego Syna, Króla królów i Pana mojego, i Twoim 
zmiłowaniem się król, do Twych najświętszych stóp przychodząc tę oto konfederację czynię: Ciebie za Patronkę moją      
i państwa mego Królową dzisiaj obieram. Mnie, Królestwo moje Polskie Wielkie Księstwo Litewskie, Ruskie, Pruskie, Ma-
zowieckie, Żmudzkie, Inflanckie i Czernihowskie, wojsko obojga narodów i pospólstwo wszystkie Twojej osobliwej opiece 
i obronie polecam - Twojej pomocy i miłosierdzia w teraźniejszym utrapieniu królestwa mego przeciwko nieprzyjaciołom 
pokornie żebrzę... 
Tu padł król na kolana i milczał chwilę, w kościele cisza ciągle trwała śmiertelna, więc wstawszy tak dalej mówił: 
- A że wielkimi Twymi dobrodziejstwy zniewolony przymuszony jestem z narodem polskim do nowego i gorącego Tobie 
służenia obowiązku, obiecuję Tobie, moim, ministrów, senatorów, szlachty i pospólstwa imieniem. Synowi Twemu Jezu-
sowi Chrystusowi, Zbawicielowi naszemu, cześć i chwałę przez wszystkie krainy królestwa polskiego rozszerzać, czynić 
wolą, że gdy za zlitowaniem Syna Twego otrzymam wiktorię nad Szwedem, będę się starał, aby rocznica w państwie 
mym odprawiała się solennie do skończenia świata rozpamiętywaniem łaski boskiej i Twojej, Panno Przeczysta! 
Tu znów przerwał i klęknął. W kościele uczynił się szmer, lecą głos królewski wnet go uciszył i choć drżał teraz skruchą, 
wzruszeniem, tak dalej mówił jeszcze donośniej: 
- A że z wielkim żalem serca mego uznaję, dla jęczenia w opresji ubogiego pospólstwa oraczów, przez żołnierstwo ucie-
miężonego, od Boga mego sprawiedliwą karę przez siedm lat w królestwie moim różnymi plagami trapiącą nad wszyst-
kich ponoszę, obowiązuję się, iż po uczynionym pokoju starać się będę ze stanami Rzeczypospolitej usilnie, ażeby odtąd 
utrapione pospólstwo wolne było od wszelkiego okrucieństwa, w czym, Matko Miłosierdzia, Królowo i Pani moja, jakoś 
mnie natchnęła do uczynienia tego wotum, abyś łaską miłosierdzia u Syna Twego uprosiła mi pomoc do wypełnienia 
tego, co obiecuję. 
Słuchało tych słów królewskich duchowieństwo, senatorowie, szlachta, gmin. Wielki płacz rozległ się w kościele, który 
naprzód w chłopskich piersiach się zerwał i z onych wybuchnął, a potem stał się powszechny. Wszyscy wyciągnęli ręce 
ku niebu, rozpłakane głosy powtarzały: "Amen! amen! amen!"         (edycja M.I.) 
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 NIEDZIELA, 1 MAJA 2020: 3 WIELKANOCNA  
   9:30 – DoÊChrystusaÊZmartwychwstałegoÊzÊprośbąÊoÊBożeÊBłogosławieństwo,Êpotrzebne łaski,Ê 

    opiekęÊiÊzdrowieÊdlaÊCzłonkówÊKołaÊŻywegoÊRóżańcaÊwÊLeedsÊorazÊzaÊśp.ÊzmarłychÊ
    członkówÊKŻR 

 10:30 – NABOŻEŃSTWO MAJOWEÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ 
           11:00 – DoÊChrystusaÊZmartwychwstałegoÊzÊprośbąÊoÊBożeÊBłogosławieństwo,ÊpotrzebneÊłaski,ÊÊ
    opiekę,ÊzdrowieÊiÊDaryÊDuchaÊŚwiętegoÊdlaÊDzieci,ÊMłodzieży,ÊRodziców,ÊNauczycieliÊÊÊÊ
 Ê   iÊWychowawcówÊPolskiejÊSobotniejÊSzkołyÊwÊLeedsÊzÊokazjiÊŚwiętaÊKonstytucjiÊ3ÊMajaÊÊÊ 
  13:00 – WÊ60ÊrocznicęÊurodzinÊproszącÊoÊBłogosławieństwoÊBoże,ÊDaryÊDuchaÊŚwiętego,ÊopiekęÊ
    NMPÊdlaÊmężaÊiÊtatyÊDariuszaÊKlekotÊ-ÊintencjaÊodÊżonyÊMałgorzatyÊiÊDzieciÊzÊRodzinamiÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ 
ÊÊÊÊÊÊÊ 19:00 – ZaÊśp.Ê+ÊTadeuszaÊKaczmarskiegoÊzÊokazjiÊurodzinÊ-ÊintencjaÊodÊżonyÊWandy 
 
PONIEDZIAŁEK, 2 maja: św. Atanazego, biskupa i doktora Kościoła; wspomnienie 
    10:00 – ZaÊśp.ÊrodzicówÊWandęÊiÊJózefaÊKujawiakÊwÊrocznicęÊśmierciÊmamyÊ 
    -ÊwÊdarzeÊintencjiÊodÊsynaÊiÊcórkiÊzÊrodzinami 
  Ê10:30 – NABOŻEŃSTWO MAJOWE 
  Ê11:00 – CHRZEST ANALISE CHARLOTTE Burton     
 19:00Ê–ÊÊNIE MA MSZY ŚWIĘTEJ 
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ 
WTOREK, 3 maja: Najświętszej Marii Panny, Królowej Polski; uroczystość 
  10:00 – ZaÊśp.ÊmężaÊ+ÊStanisławaÊSzymańskiego,Êśp.ÊmamęÊ+ÊBronisławę,Êśp.ÊojcaÊ+ÊFranciszka,Ê
    śp.ÊkuzynaÊ+ÊJankaÊ-ÊwÊdarzeÊintencjiÊodÊLusiÊzÊRodziną 
  10:30 – NABOŻEŃSTWO MAJOWE   
 19:00 – ZÊokazjiÊurodzinÊbrataÊWiesława,ÊjegoÊżonyÊHannyÊiÊwnuczkiÊLuizyÊ 
   -ÊproszącÊoÊBłogosławieństwoÊBoże,ÊDaryÊDuchaÊŚwiętegoÊiÊopiekęÊMatkiÊBożejÊ 
   -ÊwÊdarzeÊintencjiÊodÊsiostryÊiÊbabciÊAlicji     
 
ŚRODA, 4 maja: św. Floriana, męczennika; wspomnienie 
  11:00 – ÊZaÊśp.ÊojcaÊ+ÊJózefaÊiÊmatkęÊ+ÊJózefęÊ-ÊwÊ50ÊrocznicęÊśmierciÊmamyÊ 
    -ÊwÊdarzeÊintencjiÊodÊsynówÊMirosławaÊiÊMieczysławaÊStanisławskich 
  11:30 – NABOŻEŃSTWO MAJOWE       
  19:00 – Za śp.+ÊWładysławaÊSiemaszko,ÊzmarłegoÊwÊPolsceÊ-ÊwÊdarzeÊintencjiÊodÊStanisława  
    Ê 
CZWARTEK, 5 maja: św. Stanisława Kazimierczyka, prezbitera 
  10:00 – ZaÊśp.Ê+ÊTeresęÊCzeszejo-Sochacką 
  10:30 – NABOŻEŃSTWO MAJOWE 
  14.00 – CHRZEST LUBOMIR Dunka 
  19:00 – WÊintencjiÊKapłanówÊoÊuświęcenieÊżyciaÊiÊproszącÊoÊnoweÊpowołaniaÊ 
    –ÊwÊdarzeÊintencjiÊodÊKołaÊŻywegoÊRóżańca 
  19:30 – NABOŻEŃSTWO EUCHARYSTYCZNE o nowe powołania 
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ 
PIĄTEK, 6 maja: świetych Apostołów Filipa i Jakuba; świeto 
  10:30 – NABOŻEŃSTWO MAJOWE 
               !!! 11:00 – WÊintencjiÊks.ÊProboszczaÊJana,ÊdziękującÊzaÊszczęśliwyÊpowrótÊzÊRekolekcjiÊwÊPolsce 
 18:00 – GODZINA ŚWIĘTA - okazja do Sakramentu Pokuty 
 19:00 – ZaÊśp.ÊdziadkówÊ+ÊStefanięÊiÊ+ÊFranciszkaÊMuszyńskichÊ-ÊodÊwnukaÊPawłaÊTarasaÊzÊrodziną
     
SOBOTA, 7 maja 2022:  
      8:30 – NIE MA MSZY ŚWIĘTEJ  
  16:30 – MszaÊŚwiętaÊwÊintencjiÊMęskiejÊRóży   
                   IV TYDZIEŃ WIELKANOCNY 
     18:30 – ZaÊśp.ÊmężaÊ+ÊWojciechaÊJabłońskiegoÊzÊokazjiÊ26ÊrocznicyÊśmierciÊ 
    -ÊintencjaÊodÊżonyÊDanusiÊzÊrodziną 
  19:30 – NABOŻEŃSTWO MAJOWE          
  
NIEDZIELA, 8 maja;  4 WIELKANOCNA  

   9:30 – DoÊBożejÊOpatrznościÊzÊprośbąÊoÊBożeÊBłogosławieństwoÊiÊzdrowieÊdlaÊdzieciÊiÊwnuczątÊ 
   -ÊintencjaÊodÊmamyÊiÊbabciÊAlinyÊSztyrbickiej 
 10:30 – NABOŻEŃSTWO MAJOWE   

           11:00 – WÊintencjiÊnaszejÊOjczyznyÊPolskiÊ-ÊintencjaÊodÊWeteranówÊPSZÊnaÊZachodzie,ÊzaÊżyjącychÊ
    iÊzmarłychÊczłonkówÊZwiązkuÊSPKÊkołaÊ413ÊwÊLeedsÊzÊokazjiÊWalnegoÊZebrania 
  13.00 – OÊBłogosławieństwoÊBoże,ÊdarÊMądrościÊdlaÊsynaÊStanisławaÊwÊdniuÊimieninÊ 
    -ÊwÊdarzeÊintencjiÊodÊmamyÊMarzenyÊiÊojcaÊchrzestnegoÊKrzysztofa  
ÊÊÊÊÊÊÊ 19:00 – ZaÊśp.ÊkolegęÊ+ÊGrzegorzaÊBednarza,ÊżonęÊ+ÊPolęÊ-ÊintencjaÊodÊIwonyÊiÊHuberta 

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 



Ewangelia (J 21, 1-19 Trzecie zjawienie się Zmartwychwstałego apostołom) 

Jezus znowu ukazał się nad Jeziorem Tyberiadzkim. A ukazał się w ten 
sposób: Byli razem Szymon Piotr, Tomasz, zwany Didymos, Natanael 
z Kany Galilejskiej, synowie Zebedeusza oraz dwaj inni z Jego 
uczniów. Szymon Piotr powiedział do nich: «Idę łowić ryby». Odpowie-
dzieli mu: «Idziemy i my z tobą». Wyszli więc i wsiedli do łodzi, ale tej 
nocy nic nie ułowili. 
A gdy ranek zaświtał, Jezus stanął na brzegu. Jednakże uczniowie nie 
wiedzieli, że to był Jezus. 
A Jezus rzekł do nich: «Dzieci, macie coś do jedzenia?» 
Odpowiedzieli Mu: «Nie». 

On rzekł do nich: «Zarzućcie sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie». Zarzucili więc i z powodu 
mnóstwa ryb nie mogli jej wyciągnąć. 
Powiedział więc do Piotra ów uczeń, którego Jezus miłował: «To jest Pan!» Szymon Piotr, usłyszawszy, 
że to jest Pan, przywdział na siebie wierzchnią szatę – był bowiem prawie nagi – i rzucił się wpław do 
jeziora. Pozostali uczniowie przypłynęli łódką, ciągnąc za sobą sieć z rybami. Od brzegu bowiem nie 
było daleko – tylko około dwustu łokci. A kiedy zeszli na ląd, ujrzeli rozłożone ognisko, a na nim ułożo-
ną rybę oraz chleb. Rzekł do nich Jezus: «Przynieście jeszcze ryb, które teraz złowiliście». Poszedł Szy-
mon Piotr i wyciągnął na brzeg sieć pełną wielkich ryb w liczbie stu pięćdziesięciu trzech. A pomimo 
tak wielkiej ilości sieć nie rozerwała się. Rzekł do nich Jezus: «Chodźcie, posilcie się!» Żaden z 
uczniów nie odważył się zadać Mu pytania: «Kto Ty jesteś?», bo wiedzieli, że to jest Pan. A Jezus przy-
szedł, wziął chleb i podał im – podobnie i rybę. 
To już trzeci raz Jezus ukazał się uczniom od chwili, gdy zmartwychwstał. A gdy spożyli śniadanie, 
rzekł Jezus do Szymona Piotra: «Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie więcej aniżeli ci?» 
Odpowiedział Mu: «Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham». 
Rzekł do niego: «Paś baranki moje». 
I znowu, po raz drugi, powiedział do niego: «Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie?» 
Odparł Mu: «Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham». 
Rzekł do niego: «Paś owce moje». 
Powiedział mu po raz trzeci: «Szymonie, synu Jana, czy kochasz Mnie?» 
Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział: «Czy kochasz Mnie?» I rzekł do Niego: «Panie, Ty 
wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham». 
Rzekł do niego Jezus: «Paś owce moje. 
Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci: Gdy byłeś młodszy, opasywałeś się sam i chodziłeś, gdzie chciałeś. 
Ale gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a inny cię opasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz». 
To powiedział, aby zaznaczyć, jaką śmiercią uwielbi Boga. A wypowiedziawszy to, rzekł do niego: 
«Pójdź za Mną!» 
Rozważanie: 
DzisiejszaÊEwangeliaÊ jestÊwielkimÊpocieszeniem;ÊApostołowieÊżyliÊweÊwspólnocieÊtrzyÊ lata.ÊZawarliÊprzyjaźnie,Ê
zżyliÊsięÊwzajemnie,ÊmieliÊsięÊnaÊkimÊoprzeć,ÊtworzyliÊrodzinę.ÊPoÊśmierciÊJezusaÊsąÊrazem,ÊaleÊnieÊwszyscyÊiÊnicÊ
ichÊnieÊłączy.Ê(…)ÊJestÊtoÊwspólnotaÊrozbita,ÊwspólnotaÊniepowodzenia.ÊWÊśrodekÊtejÊrozbitej,Êzagubionej,Êzdez-
orientowanejÊwspólnotyÊwchodziÊJezusÊzmartwychwstały.ÊSpotkanieÊzÊuczniamiÊjestÊpełneÊserdeczności.ÊJezusÊ
dodajeÊ imÊodwagi,Êsił,ÊpodnosiÊnaÊduchu,ÊdajeÊnowąÊnadzieję.Ê (…)ÊpozwalaÊnaÊnowoÊodkryćÊradośćÊbyciaÊra-
zem,ÊbudujeÊrozbitąÊwspólnotę. 
DzisiajÊwÊnaszychÊwspólnotachÊbrakujeÊrelacjiÊosobowych;ÊdominujeÊutylitaryzmÊiÊprzedmiotowośćÊwÊpodejściuÊ
doÊczłowieka.ÊJestÊtoÊchoroba,ÊktóraÊniszczyÊiÊdzieliÊwewnętrznie.ÊUderzaÊwÊmałżeństwaÊiÊrodziny,ÊktóreÊsięÊroz-
padają,ÊniszczyÊwspólnotyÊaÊ takżeÊcałeÊspołeczności.ÊProwadziÊdoÊ indywidualizmu,ÊciągłychÊkonfliktów,Êegoi-
zmuÊiÊzimnejÊobojętności.ÊWkradaÊsięÊteżÊwÊsposóbÊzawoalowanyÊdoÊKościoła. 
JezusÊnadajeÊnowyÊsensÊpracy.ÊPoÊ tragediiÊWielkiegoÊPiątkuÊuczniowieÊnieÊwiedzą,ÊcoÊ zÊsobąÊzrobić.Ê IdąÊ zaÊ
Piotrem,Ê jakÊzaÊguru,ÊdoÊsieciÊrybackich,ÊabyÊprzetrwaćÊtrudneÊchwile.ÊPiotrÊnieÊczujeÊsięÊ jednakÊliderem.ÊJestÊ
słaby,Êbłądzący,ÊmylącyÊsięÊnawetÊwÊkwestiachÊkluczowych.ÊChce,ÊbyÊuczniowieÊpowróciliÊdoÊ łowieniaÊryb,ÊodÊ
którychÊodciągnąłÊichÊJezus.ÊPoÊdługiejÊformacjiÊpowracająÊponownieÊdoÊstarychÊzajęć.ÊChcąÊzapomniećÊoÊno-
wejÊmisjiÊ–Ê„łowieniaÊludzi”.ÊPracująÊzÊmusu,ÊzÊkonieczności,ÊabyÊuciec,Êzapomnieć...ÊIÊpracująÊbezowocnie. 
JezusÊprzywracaÊuczniomÊradośćÊwspólnejÊpracy.ÊRadzi,Êzachęca,ÊbyÊspróbowaliÊ jeszczeÊraz,ÊwÊinnyÊsposób,ÊÊ
wÊinnymÊmiejscuÊ iÊczasie.ÊNieÊprzekreślaÊ jednakÊdotychczasowegoÊżyciaÊuczniów,Ê ichÊhistorii.ÊChce,ÊbyÊnadalÊ
byliÊrybakami.ÊPokazujeÊimÊjednakÊnowyÊwymiarÊichÊpracy.ÊOdtądÊbędąÊ„rybakamiÊludzi”. 
JezusÊumacniaÊEucharystią.ÊZmęczonym,ÊzagubionymÊuczniomÊprzygotowujeÊposiłek.ÊWspólnyÊposiłek,ÊucztaÊ
jednoczy,Ê wnosiÊ pokójÊ iÊ miłość,Ê dajeÊ radość.Ê TakąÊ samąÊ rolęÊ pełniÊ Eucharystia.Ê ChrystusÊ zmartwychwstałyÊ
obecnyÊwÊEucharystiiÊjestÊPocieszycielem,ÊktóryÊjednoczy,ÊdajeÊpokój,ÊradośćÊiÊmiłość. 
KtóryÊ zÊ darówÊ JezusaÊ ZmartwychwstałegoÊ jestÊmiÊ najbardziejÊ potrzebnyÊ dziś:Êmiłość,Ê pokój,Ê radość,Ê nadzie-
ja…?ÊCoÊ jestÊmoimÊ„łowieniemÊwśródÊnocy”?ÊWÊjakichÊmomentachÊdoświadczamÊdaremnościÊ iÊpoczuciaÊbez-
sensu?ÊCzyÊwÊtakichÊchwilachÊJezusÊzmartwychwstałyÊjestÊdlaÊmnieÊŚwiatłem,ÊŻyciem,ÊNadzieją?ÊCzyÊprzeży-
wamÊEucharystięÊjakoÊgłębokieÊspotkanieÊzÊJezusemÊPocieszycielem?ÊJakiejÊpociechyÊpotrzebujęÊdziśÊnajbar-
dziej?               (StanisławÊBielÊSJ) 
 



Po ciękiej chorobie nowotworowej, w wieku lat 70, zmarła nasza parafianka Helena Awłasewicz. Jej pogrzeb 
odbędzie się w Polsce. Śp. + Helenę polecajmy Bożemu Miłosierdziu. Wieczny odpoczynek racz dać Jej Panie! 
 
PRZYGOTOWANIE DO SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA – Pary, które zakończyły kurs i odbyły spotkanie w Poradni 
Życia Rodzinnego powinny się zgłosić na ostatnie spotkanie u Ks. Proboszcza. Można się umówić telefonicznie. Przy-
pominamy, że badanie Protokół Kanoniczego Badania Stanu Wolnego Narzeczonych - powinno się odbyć na 3 miesią-
ce przed planowaną datą zawarcia Sakramentalnego Małżeństwa. Kolejny Kurs Przedmałżeński odbędzie się: 

 

RESTAURACJA „CRACOVIA” - DZIAŁA I SERDECZNIE ZAPRASZA wÊpiątki,ÊsobotyÊiÊniedziele.ÊKorzystającÊzÊre-
stauracji,ÊktóraÊwpłacaÊdoÊkasyÊparafialnejÊczynszÊzaÊwynajemÊpomieszczeńÊ-ÊwspieramyÊparafię. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MĘSKI RÓŻANIEC - MILLENIUM SQUARE, LEEDS, NIEDZIELA 01 05 2022 GODZ. 14.30 

Mężczyzno, wierzysz? Daj temu świadectwo! 

Zapraszamy wszystkich chętnych –  
wytwórców, przedsiębiorców, pasjona-
tów, którzy w czasie Polish Heritage Day 

chcieliby  swą twórczość, swój biznes, 
swoją ofertę, swą pasję, zaprezentować 

i zaoferować– do wzięcia udziału  
w 6 już edycji PHD.  

Udział i stanowisko są nieodpłatne. 
Zapraszamy serdecznie 
Zgłoszenia na phdleeds22@gmail.com  
lub 07973365266 (Magda) 
 

OFIARODAWCOM -Ê którzyÊ złożyliÊ doÊ skarbonÊ wÊ kościeleÊ naÊ potrzebyÊ parafiiÊ darÊ wÊWielkiÊ Poniedziałek:Ê
18/04/2022 + Kopertki - 36£ + Ofiary Gi  Aid - 130,70£ +  na tacę - 252,70£ + PORTAL OFIARNICZY - kartą 
bankową: Gi  Aid  - 90£ + Taca - 37£ + Ukraina - 22£ przelewy na parafialne konto bankowe: + Ofiary 
Gift Aid - 20£ +  na tacę - 10£  

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 

KOLEJNY KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI – SESJA WIOSENNA 2022 – ROZPOCZNIE SIĘ 
W SOBOTĘ 7 MAJA 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 8 MAJA 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 

POLSKIE DAY CENTRE  - zaprasza wszystkich Senio-
rów naszej   parafii na spotkanie towarzyskie                     

i smaczny obiad w każdą ŚRODĘ                                     
od godz. 11:00 do 13:30.  

 

ZAPRASZAMY do PUBU 303  
POD ŚMIGŁEM - w każdą niedzielę.  

Duży wybór napojów  
alkoholowych i bezalkoholowych.  

 
SKLEP PARAFIALNY jest OTWARTY                           

i zaprasza na zakupy w ŚRODĘ 11.00–14.00,  
w SOBOTĘ 12.00–15.00                                                             

i w NIEDZIELĘ  10.30–14.30.                                             
Kupując w naszym sklepie,  

pomagasz Parafii. 

K O M U N I K A T Y 


