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Biuletyn 
 
Parafii Matki Boskiej Częstochowskiej 
Królowej Polski w Huddersfield 
 
Ks. Józef Wacławik 
88 Fitzwilliam Street, Huddersfield HD1 5BB 
Tel. 01484 420474    kom.07476931549 
www.polska-parafia-huddersfield.net 
huddersfield@pcmew.org  

 
XXIII  Niedziela Zwykła – 05.09 do 12.09  2021 

 
WPROWADZENIE : Bóg nie ma względu na osoby i wiara nasza w w Jezusa Chrystusa nie 
może mieć względu na osoby. U Boga ostatni będą pierwszymi. Nasz Ojciec niebieski objawił 
swoje rzeczy prostaczkom. Chrystus nie przyszedł powołać sprawiedliwych, ale grzeszników, 
tych,którzy się źle mają. W Chrystusie wszyscy jesteśmy braćmi i nic innego nie ma znaczenia. 
 
REFREN : Chwal, duszo moja, Pana, Stwórcę swego 
 
Niedziela -  05.09     - XXIII  Niedziela Zwykła 
Godz.09.30             - Śp.Stanisława i Antoni Winsko 
Godz.11.15             - Śp.Weronika i Michał Kosmala 
Godz.15.30            - Za żywych i zmarłych członków Koła Różańcowego 
Poniedziałek  06.09. - Dzień Powszedni 
                                - Śp.Stanisław Sobański 
Wtorek       07.00.    - Dzień Powszedni 
                               - Za wszystkich Dobrodziejów 
Środa        08.09.    - Dzień Powszedni – NIE BĘDZIĘ MSZY ŚWIĘTEJ 
                                - Śp.Wanda Cybulska w rocznicę śmierci 
Czwartek    09.09.    - Dzień Powszedni 
                                 - Śp.Henryk Siedlecki z okazji Urodzin 
Piątek         10.09.   – Dzień Powszedni 
                                - Śp.Andrzej Gabański,który zmarł w Nottingham                
 Sobota        11.09   - Dzień Powszedni  
Godz.12.00              - Śp.z rodzin Kuczer i Szajner 
Niedziela   12.09.   - XXIV Niedziela Zwykła 
Godz.09.30             - Śp.Bronisław i Alfred Kamińscy 
Godz.11.15             - Śp.Izydor i Maria Tomczuk 
Godz.15.30             - Śp.Maria i Kazimierz Włodarczyk 
 
 
Biuletyn” sponsorowany przez: McNulty – usługi pogrzebowe, całodobowo, 25 New North 
Parade, Huddersfield, tel. (01484) 426278   
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Serdecznie zapraszamy w każdą środę na NABOŻEŃSTWO DO MATKI BOSKIEJ 
NIEUSTAJĄCEJ POMOCY o godz.18.50. 
 
TACA  £252.63 oraz  GIFT AID £183.00.  Dziękujemy za złożone ofiary. 
KAFEJKA - £09.25 .Serdecznie zapraszamy do naszej kafejki po porannych Mszach 
Świętych.o godz.09.30 oraz  11.15. 
 
W związku z wyjazdem ks.proboszcza na Rekolekcje Kapłańskie które odbywają się od 
poniedziałku 6 września do czwartku 9 września włącznie nie będzie Mszy Świętej we środę 8 
września o godz.19.00. 
 
Wyjeżdzam na urlop do Polski w piątek 10 września. W tym czasie zastępstwo będą sprawowali 
księża z Manchester oraz ks.Edward Rusin. Numer kontaktowy podczas mojej nieobecności : 
01484420474 oraz 07842901275 
 
BIULETYN PARAFIALNY nie będzie wydawany aż do mojego powrotu z Polski. 
 
TYMCZASOWY PORZĄDEK NABOŻEŃSTW OD 10 WRZEŚNIA DO 09 PAŻDZIERNIKA 
Niedziela 09.30  11.15 oraz 15.30 
Poniedziałek godz.19.00 
Wtorek godz.10.00 
Środa godz.19.00 
Czwartek godz.10.00 
Piątek godz.19.00 
Sobota godz.10.00 
 
Z KARTY ŻAŁOBNEJ – zmarł syn pani Stanisławy Haigh Mark Tadeusz Kukuć w wieku 42 lat. 
Rodzinie zmarłego składamy wyrazy współczucia.Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie... 
 
OKAZJA DO SPOWIEDZI ŚWIĘTEJ – pól godziny przed każdą Mszą Świętą, która odprawiana 
jest w tygodniu. 
 
INTENCJA APOSTOLSTWA MODLITWY NA WRZESIEŃ : Intencja powszechna — 
Ekologicznie zrównoważony styl życia : Módlmy się, abyśmy wszyscy dokonywali odważnych 
wyborów na rzecz stylu życia powściągliwego i ekologicznie zrównoważonego, ciesząc się z 
ludzi młodych, którzy się w to zdecydowanie angażują. 
 
ZMIANA TAJEMNIC RÓŻAŃCOWYCH odbędzie się dzisiaj po Mszy Świętej o godz.11.15. 
 
W następną niedzielę zostanie przeprowadzona zbiórka na Fundację Ks.KardynałaJózefa 
Glempa. Zbiórkę polecam łaskawej ofiarności parafian. 
 
Na stronie internetowej www.pcmew.org można znaleźć informacje na temat kursów 
przedmałżeńskich organizowanych online w polskich parafiach. Parom anglojęzycznym 
polecamy stronę Smart Loving 
 
ZNIESIENIE RESTRYKCJI od 19 lipca w kościołach Anglii zostają zniesione restrykcje 
związane z pandemią. Biskupi ze względu na dobro wiernych przedłużają jednak dyspensę od 
obowiązku bezpośredniego uczestnictwa we Mszy św. w niedziele i święta aż do I Niedzieli 
Adwentu 2021 r. Zachęcają usilnie do stawiania Eucharystii w centrum życia i aktywnego w niej 
uczestnictwa. Więcej informacji odnośnie zniesienia restrykcji pod adresem http://www.polska-
parafia-huddersfield.net/zniesienie-restrykcji . 
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REKOMENDACJE BISKUPÓW. Mimo, że nie obowiązuje już dystans społeczny oraz noszenie 
maseczek, to biskupi rekomendują, by starać się zachować odpowiedni dystans wewnątrz 
pomieszczeń sakralnych, korzystać ze środków do dezynfekcji oraz nosić maseczki. W 
zachowaniu dystansu będą mogły pomóc specjalne karteczki  NIE SIADAJ TUTAJ wyłożone na 
stoliku w przedsionku kościoła.  
 
LEKTORZY - Zachęcamy wszystkich lektorów do podjęcia na nowo swojej posługi. Lista 
chętnych do czytania, na którą można się wpisywać jest dostępna na tablicy ogłoszeń. 
 
MINISTRANCIi - mogą powrócić do swojej posługi przy ołtarzu. Serdecznie zapraszamy 
nowych kandydatów./ kandydatki. 
 
- WAŻNE – POMOC DLA PARAFII -  Zachęcamy  wszystkich parafian, aby w tym trudnym 
czasie, w miarę swoich możliwości aktywnie i regularnie  wspierali finansowo naszą parafię, 
abyśmy mogli zachować płynność finansową.Ofiary można składać przelewem lub czekiem na 
PCM HUDDERSFIELD, LLOYDS BANK,  sort code 30-94-57 nr konta 00619953 z dopiskiem 
TACA lub GIFT AID .Czeki prosimy wypisywać na PCM HUDDERSFIELD i zaadresować na : 
Polish RC Church, 88 Fitzwilliam Street, Huddersfield HD1 5BB, United Kongdom. Wasze 
ofiary są jedynym źródłem utrzymania naszego kościoła. 
 
Nabożeństwo Nowenny do Matki Bożej Nieustającej Pomocy jest publicznym 
nabożeństwem zaaprobowanym przez Stolicę Apostolską, polegające na wspólnej modlitwie 
przed ikoną Matki Bożej w obranym dniu tygodnia, którego celem jest uwielbienie i 
dziękczynienie składane Bogu, za otrzymane łaski oraz przedkładanie próśb w modlitwie ufnej i 
wytrwałej za wzorem i przyczyną Maryi. Nieustanna Nowenna – sprawowana w kościołach i 
kaplicach, domach i szpitalach, transmitowana przez radio, telewizję i internet – umacnia dziś 
wiarę i modlitwę milionów ludzi. Nabożeństwo do Matki Bożej w postaci tradycyjnej wyniosłem z 
domu rodzinnego i z parafii wadowickiej. W kościele parafialnym pamiętam boczną kaplicę 
Matki Bożej Nieustającej Pomocy, do której rano przed lekcjami ciągnęli gimnazjaliści. Potem z 
kolei w godzinach popołudniowych, po zakończonych lekcjach, ten sam pochód uczniów szedł 
do kościoła na modlitwę” - tak Ojciec Święty Jan Paweł II pisze o swoim przywiązaniu do Matki 
Bożej Nieustającej Pomocy w  książce „Dar i tajemnica”. Nic dziwnego, że także w późniejszych 
latach Maryja w tej samej ikonie towarzyszyła Karolowi Wojtyle w jego posłudze apostolskiej. 
 
BÓG ZAPŁAĆ ZA WSZYSTKIE DOTYCHCZASOWE  WPŁATY NA POTRZEBY NASZEGO 
KOŚCIOŁA. TO DZIĘKI WASZEJ HOJNOŚCI  JESTEŚMY SPOKOJNIEJSI O PRZYSZŁOŚĆ 
NASZEJ ŚWIĄTYNI. NIESTETY BEZ WASZEGO WSPARCIA i ZAANGAŻOWANIA TA 
ŚWIĄTYNIA BY NIE PRZETRWAŁA.   
 
MODLITWA DO ŚW.JÓZEFA : Do Ciebie, św. Józefie, uciekamy się w naszej niedoli. 
Wezwawszy pomocy Twej Najświętszej Oblubienicy, z ufnością również błagamy o Twoją 
opiekę. Przez miłość, która Cię łączyła z Niepokalaną Dziewicą Bogarodzicą, i przez ojcowską 
Twą troskliwość, którą otaczałeś Dziecię Jezus, pokornie błagamy: wejrzyj łaskawie na 
dziedzictwo, które Jezus Chrystus nabył Krwią swoją i swoim potężnym wstawiennictwem i 
dopomóż nam w potrzebach naszych. Opatrznościowy Stróżu Bożej Rodziny, czuwaj nad 
wybranym potomstwem Jezusa Chrystusa. Oddal od nas, ukochany Ojcze, wszelką zarazę 
błędu i zepsucia. Potężny Wybawco nasz, przybądź nam łaskawie z niebiańską pomocą w tej 
walce z mocami ciemności, a jak niegdyś uratowałeś Dziecię Jezus z niebezpieczeństwa, które 
groziło Jego życiu, tak teraz broń świętego Kościoła Bożego od wrogich zasadzek i od wszelkiej 
przeciwności. Otaczaj każdego z nas nieustanną opieką, abyśmy za Twoim przykładem i Twoją 
pomocą wsparci - mogli żyć świątobliwie, umrzeć pobożnie i osiągnąć wieczną szczęśliwość w 
niebie. Amen. 
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CZYTANIA NA XXIII  NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ 
 
Czytanie z Księgi proroka Izajasza (Iz 35, 4-7a) 
Powiedzcie małodusznym: "Odwagi! Nie bójcie się! Oto wasz Bóg, oto pomsta; przychodzi Boża 
odpłata; On sam przychodzi, by was zbawić". Wtedy przejrzą oczy niewidomych i uszy głuchych 
się otworzą. Wtedy chromy wyskoczy jak jeleń i język niemych wesoło wykrzyknie. Bo trysną 
zdroje wód na pustyni i strumienie na stepie; spieczona ziemia zmieni się w pojezierze, 
spragniony kraj w krynice wód.Oto Słowo Boże. 
 
 
(Ps 146 (145), 6c-7. 8-9a. 9b-10) 
REFREN: Chwal, duszo moja, Pana, Stwórcę swego 
 
Bóg wiary dochowuje na wieki, 
uciśnionym wymierza sprawiedliwość, 
chlebem karmi głodnych, 
wypuszcza na wolność uwięzionych. 
 
Pan przywraca wzrok ociemniałym, 
Pan dźwiga poniżonych. 
Pan kocha sprawiedliwych, 
Pan strzeże przybyszów. 
 
Ochrania sierotę i wdowę, 
lecz występnych kieruje na bezdroża. 
Pan króluje na wieki, 
Bóg twój, Syjonie, przez pokolenia. 
 
 
Czytanie z Listu Św.Jakuba Apostoła (Jk 2, 1-5) 
Bracia moi, niech wiara wasza w Pana naszego, Jezusa Chrystusa uwielbionego, nie ma 
względu na osoby. Bo gdyby przyszedł na wasze zgromadzenie człowiek przystrojony w złote 
pierścienie i bogatą szatę i przybył także człowiek ubogi w zabrudzonej szacie, a wy spojrzycie 
na bogato przyodzianego i powiecie: "Ty usiądź na zaszczytnym miejscu", do ubogiego zaś 
powiecie: "Stań sobie tam albo usiądź u podnóżka mojego", to czy nie czynicie różnic między 
sobą i nie stajecie się sędziami przewrotnymi? Posłuchajcie, bracia moi umiłowani! Czy Bóg nie 
wybrał ubogich tego świata na bogatych w wierze oraz na dziedziców królestwa przyobiecanego 
tym, którzy Go miłują?Oto Slowo Boże. 
 
Aklamacja (Mt 4, 23): Alleluja, Alleluja, Alleluja 
Jezus głosił Ewangelię o królestwie i leczył wszelkie choroby wśród ludu. 
Alleluja, Alleluja,Alleluja 
 
 
Słowa Ewangelii według Św.Marka (Mk 7, 31-37) 
Jezus opuścił okolice Tyru i przez Sydon przyszedł nad Jezioro Galilejskie, przemierzając 
posiadłości Dekapolu. Przyprowadzili Mu głuchoniemego i prosili Go, żeby położył na niego 
rękę. On wziął go na bok, z dala od tłumu, włożył palce w jego uszy i śliną dotknął mu języka; a 
spojrzawszy w niebo, westchnął i rzekł do niego: "Effatha", to znaczy: Otwórz się. Zaraz 
otworzyły się jego uszy, więzy języka się rozwiązały i mógł prawidłowo mówić. Jezus przykazał 
im, żeby nikomu nie mówili. Lecz im bardziej przykazywał, tym gorliwiej to rozgłaszali. I 
przepełnieni zdumieniem mówili: "Dobrze wszystko uczynił. Nawet głuchym słuch przywraca i 
niemym mowę".Oto Słowo Pańskie 
 
 


