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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  

 
VI Niedziela Wielkanocna 22.05.2022 

 
WPROWADZENIE : Miłuje Jezusa tylko ten, kto zachowuje Jego naukę. I jest miłowany przez 
Ojca jedynie ten, kto zachowuje naukę Jezusa. Nauka Jezusa pochodzi bowiem od Ojca, który 
Go posłał. Kto jest posłuszny nauce Pańskiej, staje się mieszkaniem Ojca i Syna. Kto zaś nie 
zachowuje nauki Jezusa, ten nie zna ani Jezusa ani Ojca. 
 
REFREN : Niech wszystkie ludy sławią Ciebie, Boże 
 
Niedziela -              - VI Niedziela Wielkanocy  
Godz.09.30            - Śp.Józefa Kowalczyk i zmarłych z rodziny 
Godz.11.15            - Śp.z rodzin Gabański i Skrytek 
Godz.15.30             - Śp.Ryszard i Barbara Minicz 
Poniedziałek  .        Dzień Powszedni 
                                NIE MA MSZY ŚWIĘTEJ 
Wtorek      .             – Wspomnienie NMP Wspomożycielki Wiernych 
Godz.19.00          W podziękowaniu Panu Bogu za dar przyjęcia Chrztu Świętego w kolejną 
rocznicę przez Edwarda Pabiasza 
Środa        .             – Wspomnienie Św.Bedy Czcigodnego, prezbitera, DK 
Godz.10.00             - Śp.Jan i Eleonora Sagan 
Czwartek   .             – Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego,  Dzień Matki w Polsce 
Godz.11.15             - Śp.Antoni Owczarek 
Godz.16.30             - Spowiedż Święta dla osób przygotowujących się do Sakr. Bierzmowania 
Godz.19.00             - Śp.Nora Bentley 
Piątek                      - Wspomnienie Św.Augustyna z Canterbury, biskupa 
19.00                       - Śp.Zofia Pabiasz - intencja Dywizjonu Maryi 
Sobota                    - Dzień Powszedni 
Godz.12.00             - Za  Graf, Ceslava, Jonas, Sergejus, Rada i Konstancija  
Niedziela                - VII Niedziela Wielkanocna  ( Wniebowstapienie Pańskie w Polsce) 
Godz.09.30             - Śp.Antoni Winsko 
Godz.11.15             - Śp.Maria Sobańska 
Godz.15.30              Za zmarłych z rodzin Pawelec i Nalewczyńskich : Jadwiga, Józef, Ireneusz, 
Ryszard, Zbigniew, Józefa i Szymon 
 
 
 
Biuletyn” sponsorowany przez: McNulty – usługi pogrzebowe, całodobowo, 25 New North 
Parade, Huddersfield, tel. (01484) 426278   
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INTENCJA APOSTOLSTWA MODLITWY NA MAJ: O wiarę dla młodych : Módlmy się, aby 
ludzie młodzi, powołani do pełni życia, odkryli w Maryi wzór słuchania, głębię rozeznawania, 
odwagę wiary oraz poświęcenie się służbie. 
 
SAKRAMENT BIERZMOWANIA udzieli w naszej parafii ks.Rektor PMK w Londynie Stefan 
Wylężek w następną niedzielę na Mszy Świętej o godz.11.15. Pamiętajmy w naszych 
modlitwach o osobach bierzmowanych  oraz ich rodzinach. 
 
SPOWIEDŻ ŚWIĘTA dla osób przygotowujących się do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania 
we czwartek 26 maja od godz.16.30 do 17.30. 
 
We czwartek 26 maja przypada Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego w Anglii. Jest to 
Święto Nakazane tzn.każdy katolik powinien wziąć udział we Mszy Świętej w tym dniu. 
 
TACA - £355.26 w tym £204.00 za wypożyczenie sali od pp.Bernadety i Sebastiana Łątka oraz  
GIFT AID  £312.00 . Razem £667.26. Dziękujemy za złożone ofiary. 
KAFEJKA - £30.95 
 
NABOŻEŃSTWA MAJOWE -  zapraszam parafian do licznego udziału w tych pięknych 
nabożeństwach w ciągu tygodnia po każdej Mszy Świętej wraz z wystawieniem Najświętszego 
Sakramentu. 
 
SPRZĄTANIE KOŚCIOŁA  w sobotę 28 maja o godz.13.00 zapraszamy osoby przygotujące się 
do Sakramentu Bierzmowania o posprzątanie naszej świątyni 
 
KOŁO ŻYWEGO RÓŻAŃCA – poszukuje nowe osoby do włączenia się w modlitwę różańcową. 
 
UKŁADANIE KWIATÓW W KOŚCIELE  zapraszamy nowe osoby do pomocy. 
. 
MINISTRANCI –.zapraszamy nowych kandydatów./ kandydatki do posługi przy ołtarzu. 
 
DYWIZJON MARYI zaprasza na  spotkania w soboty ( z wyjątkiem pierwszych sobót miesiąca) 
o godz.20.15. 
 
LEKTORZY  serdecznie zapraszamy nowe osoby  do podjęcia tej zaszczytnej  posługi. 
 
ZBIÓRKA ODZIEŻY UŻYWANEJ – Koło Przyjaciół Harcerstwa organizuje zbiórkę odzieży 
używanej W KAŻDYM STANIE. Prosimy o poparcie tej inicjatywy.  
 
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. 
 
NABOŻŃSTWO DO MATKI NIEUSTAJĄCEJ POMOCY w każdą środę. Serdecznie 
zapraszamy. 
 
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 
 
KAFEJKA PARAFIALNA czynna jest w każdą niedzielę po Mszy Świętej o godz.11.15. 
Serdecznie zapraszamy. 
 
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.   
 
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 
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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 VI   NIEDZIELĘ WIELKANOCNĄ  
 
Czytanie z Dziejów Apostolskich (Dz 15, 1-2. 22-29) 
Niektórzy przybysze z Judei nauczali braci w Antiochii: ”Jeżeli się nie poddacie obrzezaniu 
według zwyczaju Mojżeszowego, nie możecie być zbawieni”. Kiedy doszło do niemałych sporów 
i zatargów między nimi a Pawłem i Barnabą, postanowiono, że Paweł i Barnaba, i jeszcze kilku 
spośród nich udadzą się w sprawie tego sporu do Jerozolimy, do Apostołów i starszych. Wtedy 
Apostołowie i starsi wraz z całym Kościołem postanowili wybrać ludzi przodujących wśród braci: 
Judę, zwanego Barsabas, i Sylasa i wysłać do Antiochii razem z Barnabą i Pawłem. Posłali 
przez nich pismo tej treści: ”Apostołowie i starsi bracia przesyłają pozdrowienie braciom 
pogańskiego pochodzenia w Antiochii, w Syrii i w Cylicji. Ponieważ dowiedzieliśmy się, że 
niektórzy bez naszego upoważnienia wyszli od nas i zaniepokoili was naukami, siejąc wam 
zamęt w duszach, postanowiliśmy jednomyślnie wybrać mężów i wysłać razem z naszymi 
drogimi: Barnabą i Pawłem, którzy dla imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa poświęcili swe 
życie. Wysyłamy więc Judę i Sylasa, którzy powtórzą wam ustnie to samo. Postanowiliśmy 
bowiem, Duch Święty i my, nie nakładać na was żadnego ciężaru oprócz tego, co konieczne. 
Powstrzymajcie się od ofiar składanych bożkom, od krwi, od tego, co uduszone, i od nierządu. 
Dobrze uczynicie, jeżeli powstrzymacie się od tego. Bywajcie zdrowi!”.Oto Słowo Boże 
 
 
(Ps 67 (66), 2-3. 4-5. 6 i 8) 
REFREN: Niech wszystkie ludy sławią Ciebie, Boże 
 
Niech Bóg się zmiłuje nad nami i nam błogosławi; 
niech nam ukaże pogodne oblicze. 
Aby na ziemi znano Jego drogę, 
Jego zbawienie wśród wszystkich narodów. 
 
Niech Ciebie, Boże, wysławiają ludy, 
niech wszystkie narody oddają Ci chwałę. 
Niech się narody cieszą i weselą, 
bo rządzisz ludami sprawiedliwie 
i kierujesz narodami na ziemi. 
 
Niech Ciebie, Boże, wysławiają ludy, 
niech wszystkie narody oddają Ci chwałę. 
Niech nam Bóg błogosławi 
i niech cześć Mu oddają wszystkie krańce ziemi. 
 
 
Czytanie z Apokalipsy Św.Jana (Ap 21, 10-14. 22-23) 
Uniósł mnie anioł w zachwyceniu na górę wielką i wyniosłą, i ukazał mi Miasto Święte 
Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga, mające chwałę Boga. Źródło jego światła podobne do 
kamienia drogocennego, jakby do jaspisu o przejrzystości kryształu: Miało ono mur wielki i 
wysoki, miało dwanaście bram, a na bramach dwunastu aniołów i wypisane imiona, które są 
imionami dwunastu szczepów synów Izraela. Od wschodu trzy bramy i od północy trzy bramy, i 
od południa trzy bramy, i od zachodu trzy bramy. A mur Miasta ma dwanaście warstw 
fundamentu, a na nich dwanaście imion dwunastu Apostołów Baranka. A świątyni w nim nie 
dojrzałem: bo jego świątynią jest Pan Bóg wszechmogący oraz Baranek. I Miastu nie trzeba 
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słońca ni księżyca, by mu świeciły, bo chwała Boga je oświetliła, a jego lampą Baranek.Oto 
Słowo Boże 
 
Aklamacja (J 14, 23): Alleluja, Alleluja, Alleluja 
Słowa Ewangelii  
Alleluja, Alleluja,Alleluja 
 
 
Słowa Ewangelii według Św.Jana (J 14, 23-29) 
Jezus powiedział do swoich uczniów: "Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją 
naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego, i mieszkanie u niego uczynimy. Kto nie 
miłuje Mnie, ten nie zachowuje słów moich. A nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale Tego, 
który Mnie posłał, Ojca.To wam powiedziałem, przebywając wśród was. A Paraklet, Duch 
Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam 
wszystko, co Ja wam powiedziałem.Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak 
daje świat, Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze ani się nie lęka. Słyszeliście, że wam 
powiedziałem: Odchodzę i przyjdę znów do was. Gdybyście Mnie miłowali, rozradowalibyście 
się, że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest ode Mnie. A teraz powiedziałem wam o tym, zanim to 
nastąpi, abyście uwierzyli, gdy się to stanie".Oto Słowo Pańskie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


