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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  

 
II Niedziela Zwykła   – 16.01.2022 

 
WPROWADZENIE Tylko narodzeni z Ducha i prowadzeni Duchem są dziećmi Bożymi. Jako 
dzieci Boże są świątynią Ducha, który przejawia się w każdym dla wspólnego dobra. Całe 
bogactwo darów Ducha jest dane ciału Chrystusa, którym jest Kościół Boży. Duch Święty 
rozdziela swoje dary według swego uznania i zgodnie z swoją wolą. Jako wierzący w 
Chrystusa, otrzymaliśmy nie ducha świata, lecz Ducha, który jest z Boga, abyśmy wiedzieli, 
czym nas Bóg łaskawie obdarzył. 
 
REFREN : Pośród narodów głoście chwałę Pana 
 
Niedziela -              - II Niedziela Zwykła 
Godz.09.30             - Śp.Józef Sysło i Maria Pianko 
Godz.11.15             - Śp.Tadeusz Kotowski 
Godz.15.30             - Śp.Mirosław Budzoń w 10 rocznicę śmierci 
Poniedziałek  .         – Wspomnienie Św.Antoniego, opata 
                                - NIE MA MSZY ŚWIĘTEJ 
Wtorek      .              – Dzień Powszedni 
Godz.19.00              - Śp.ks.kan.Jan Starostka 
Środa        .             – Wspomnienie Św.Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa 
Godz.10.00             - Śp.Wanda Hebda w 11 rocznicę śmierci 
Czwartek   .             – Wspomnienie Św.Fabiana, papieża i męczennika  
Godz.10.00             - Śp.Izydor Raba 
Piątek                      - Wspomnienie Św.Agnieszki, dziewicy i męczennicy 
Godz.19.00             - Śp.ks.kan.Eugeniusz Trojnar 
Sobota                    - Wspomnienie Św.Wincentego Pallottiego  
Godz.12.00             - Śp.Elżbieta Pasemko 
Niedziela                -  III Niedziela Zwykła – Niedziela Słowa Bożego  
Godz.09.30             - O zdrowie i bł.Boże dla Władysławy Włodarczyk 
Godz.11.15             - Śp.z rodziny Whittles 
Godz.15.30          - W podziękowaniu Panu Bogu za dar przyjęcia I Komunii Świętej przez Avę. 
 
 
Biuletyn” sponsorowany przez: McNulty – usługi pogrzebowe, całodobowo, 25 New North 
Parade, Huddersfield, tel. (01484) 426278   
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OBOWIĄZEK ZAKRYWANIA UST/NOSA ORAZ DEZYNFEKCJI RĄK   został wprowadzony 
od piątku 10 grudnia 2021 roku w kościołach oraz innych miejscach użytku publicznego. 
 
WIZYTA DUSZPASTERSKA ( KOLĘDA) -  osoby lub rodziny, które życzyłyby sobie, abym ich 
odwiedził proszone są o bezpośredni kontakt z  ks.proboszczem. Podczas tej wizyty jest 
także możliwość poświęcenia nowego domu, mieszkania lub pojazdu mechanicznego. 
 
TACA - £208.20 oraz GIFT AID  £242.50. Razem £450.70.  
TACA Z TRZECH KRÓLI - £153.00. 
KAFEJKA £48.60. 
Dziękujemy za złożone ofiary. 
 
White Flower Appeal for THE SOCIETY FOR THE PROTECTION OF UNBORN CHILDREN 
(SPUC) zostanie przeprowadzony na wszystkich Mszach Świętych w niedzielę 13 lutego 2022 
roku. 
 
MSZE ŚWIĘTE DLA DZIECI – odbywają się w pierwszą niedzielę miesiąca o godz.09.30 
 
NOWY PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH – poniedziałek – NIE MA MSZY ŚWIĘTEJ, wtorek – 
godz.19.00, środa – godz.10.00, czwartek – godz.10.00, piątek – godz.19.00, sobota – 
godz.12.00 i niedziela – godz.09.30, 11.15 i 15.30. 
 
PRZYGOTOWANIA DO I KOMUNII ŚWIĘTEJ odbywają się we środy o godz.17.30 oraz soboty 
o godz.10.45 natomiast do SAKRAMENTU BIERZMOWANIA we środy o godz.18.00 oraz w 
niedziele po Mszy Świętej o godz.15.30. 
 
NOWE KOPERTKI GIFT AID do odebrania w przedsionku kościoła. Osoby,które płacą Gift Aid 
proszone są o odebranie nowych Deklaracji Gift Aid do podpisania. 
 
MINISTRANCIi –.Serdecznie zapraszamy nowych kandydatów./ kandydatki do posługi przy 
ołtarzu. 
 
LEKTORZY - Zachęcamy wszystkich lektorów do podjęcia na nowo swojej posługi. Lista 
chętnych do czytania, na którą można się wpisywać jest dostępna na tablicy ogłoszeń. 
 
DYWIZJON MARYI zaprasza na  spotkania w soboty ( z wyjątkiem pierwszych sobót miesiąca) 
o godz.20.15. 
 
INTENCJA APOSTOLSTWA MODLITWY NA STYCZEŃ  : - O wychowanie do braterstwa  
Módlmy się, aby wszystkie osoby, które doświadczają dyskryminacji i prześladowań na tle  
religijnym, znalazły w społeczeństwach, w których żyją, uznanie własnych praw i godności, 
która rodzi się z bycia braćmi i siostrami. 
 
KAFEJKA PARAFIALNA czynna jest w każdą niedzielę po Mszy Świętej o godz.11.15. 
Serdecznie zapraszamy. 
 
ZBIÓRKA ODZIEŻY UŻYWANEJ – Koło Przyjaciół Harcerstwa organizuje zbiórkę odzieży 
używanej W KAŻDYM STANIE. Prosimy o poparcie tej inicjatywy. Wszelkie informacje na 
afiszach. 
 
Wszystkim parafianom obchodzącym w tym tygodniu; urodziny, imieniny i inne jubileusze, 
składamy najserdeczniejsze życzenia; Bożego błogosławieństwa zdrowia i opieki naszej 
patronki N. M. Panny Królowej Polski. 
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Na stronie internetowej www.pcmew.org można znaleźć informacje na temat kursów 
przedmałżeńskich organizowanych online w polskich parafiach. Parom anglojęzycznym 
polecamy stronę Smart Loving 
 
LEKTOROM PRZYPOMINAMY, że od pierwszej niedzieli Adwentu rozpoczynamy nowy cykl 
czytań: rok C (czytania niedzielne) i rok II (czytania w tygodniu). 
 
GRUPA „ SKRZATY” przyjmuje zapisy dzieci w wieku od 3,5 do 6 lat. Wszelkie informacje u 
pani Moniki Stasiak pod nr telefonu 07882637191 
 
OKAZJA DO SPOWIEDZI ŚWIĘTEJ – pól godziny przed każdą Mszą Świętą, która odprawiana 
jest w tygodniu. 
 
MODLITWA ZA OJCZYZNĘ ŚW. ANDRZEJA BOBOLI 
 
Boże, któryś zapomnianą do niedawna Polskę wskrzesił cudem wszechmocy Twojej, racz za 
przyczyną sługi Twojego Św. Andrzeja Boboli dopełnić miłosierdzia nad naszą Ojczyzną i 
odwrócić grożące jej niebezpieczeństwa. Niech za łaską Twoją stanie się narzędziem Twojej 
czci i chwały. Natchnij mądrością jej rządców i przedstawicieli, karnością i męstwem jej 
obrońców, zgodą i sumiennością w wypełnianiu obowiązków jej obywateli. Daj jej kapłanów 
pełnych ducha Bożego i żarliwych o dusz zbawienie. Wzmocnij w niej ducha wiary i czystości 
obyczajów. Wytęp wszelką stanową zazdrość i zawiść, wszelką osobistą czy zbiorową pychę, 
samolubstwo i chciwość tuczącą się kosztem dobra publicznego. Niech rodzice i nauczyciele w 
bojaźni Bożej wychoţwują młodzież, zaprawiając ją do posłuszeństwa i pracy, a chroniąc od 
zepsucia. Niech ogarnia wszystkich duch poświęcenia się i ofiarności względem Kościoła i 
Ojczyzny, duch wzajemnej życzliwości i przebaczenia. Jak jeden Bóg, tak jedna wiara, nadzieja 
i miłość niech krzepi nasze serca! Amen. 
 
NABOŻEŃSTWO NOWENNY DO MATKI BOSKIEJ 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. 
- 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. 
 
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.   
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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. 
 
CZYTANIA NA NIEDZIELĘ II NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ 
 
Czytanie z Księgi Proroka Izajasza (Iz 62, 1-5) 
Przez wzgląd na Syjon nie umilknę, przez wzgląd na Jerozolimę nie spocznę, dopóki jej 
sprawiedliwość nie błyśnie jak zorza i zbawienie jej nie zapłonie jak pochodnia. Wówczas 
narody ujrzą twą sprawiedliwość i chwałę twoją wszyscy królowie. I nazwą cię nowym imieniem, 
które usta Pana określą. Będziesz prześliczną koroną w rękach Pana, królewskim diademem w 
dłoni twego Boga. Nie będą więcej mówić o tobie "Porzucona", o krainie twej już nie powiedzą 
"Spustoszona". Raczej cię nazwą "Moje w niej upodobanie", a krainę twoją – "Poślubiona". 
Albowiem spodobałaś się Panu i twoja kraina otrzyma męża. Bo jak młodzieniec poślubia 
dziewicę, tak twój Budowniczy ciebie poślubi, i jak oblubieniec weseli się z oblubienicy, tak Bóg 
twój tobą się rozraduje.Oto Słowo Boże. 
 
 
(Ps 96 (95), 1-2a. 2b-3. 7-8. 9 i 10ac) 
REFREN: Pośród narodów głoście chwałę Pana 
 
Śpiewajcie Panu pieśń nową, 
śpiewaj Panu, ziemio cała. 
Śpiewajcie Panu, 
sławcie Jego imię. 
 
Każdego dnia głoście Jego zbawienie. 
Głoście Jego chwałę wśród wszystkich narodów, 
rozgłaszajcie Jego cuda 
pośród wszystkich ludów. 
 
Oddajcie Panu, rodziny narodów, 
oddajcie Panu chwałę i uznajcie Jego potęgę. 
Oddajcie Panu chwałę należną Jego imieniu, 
przynieście dary i wejdźcie na Jego dziedzińce. 
 
Uwielbiajcie Pana w świętym przybytku, 
zadrżyj, ziemio cała, przed Jego obliczem. 
Głoście wśród ludów, że Pan jest królem, 
będzie sprawiedliwie sądził ludy. 
 
 
Czytanie z Pierwszego Listu Św.Pawła Apostoła do Koryntian (1 Kor 12, 4-11) 
Bracia: Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch; różne też są rodzaje posługiwania, ale jeden 
Pan; różne są wreszcie działania, lecz ten sam Bóg, sprawca wszystkiego we wszystkich. 
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Wszystkim zaś objawia się Duch dla wspólnego dobra. Jednemu dany jest przez Ducha dar 
mądrości słowa, drugiemu umiejętność poznawania według tego samego Ducha, innemu 
jeszcze dar wiary w tymże Duchu, innemu łaska uzdrawiania przez tego samego Ducha, 
innemu dar czynienia cudów, innemu proroctwo, innemu rozpoznawanie duchów, innemu dar 
języków i wreszcie innemu łaska tłumaczenia języków. Wszystko zaś sprawia jeden i ten sam 
Duch, udzielając każdemu tak, jak chce.Oto Słowo Boże. 
 
 
 
Aklamacja (2 Tes 2, 14) : Alleluja, Alleluja,Alleluja 
Bóg wezwał nas przez Ewangelię, abyśmy dostąpili chwały Pana naszego, Jezusa Chrystusa. 
Alleluja,Alleluja,Alleluja 
 
 
Słowa Ewangelii według Św.Jana (J 2, 1-11) 
W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele 
także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa rzekła do Niego: "Nie mają 
wina". Jezus Jej odpowiedział: "Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? Czy jeszcze nie 
nadeszła godzina moja?" Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: "Zróbcie wszystko, cokolwiek 
wam powie". Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich 
oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary. Jezus rzekł do sług: 
"Napełnijcie stągwie wodą". I napełnili je aż po brzegi. Potem powiedział do nich: "Zaczerpnijcie 
teraz i zanieście staroście weselnemu". Ci więc zanieśli. Gdy zaś starosta weselny skosztował 
wody, która stała się winem – a nie wiedział, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali 
wodę, wiedzieli – przywołał pana młodego i powiedział do niego: "Każdy człowiek stawia 
najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej 
pory". Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i 
uwierzyli w Niego Jego uczniowie.Oto Słowo Pańskie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


