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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  

 
XXI Niedziela Zwykła  21.08.2022 

 
WPROWADZENIE : Ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia i niewielu jest 
tych, którzy ją znajdują. Nie każdy, kto mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Bożego, lecz 
tylko ten, kto pełni wolę Ojca, który jest w niebie. Ten jest uczniem Jezusa, kto słucha Słowa i 
wypełnia je. Naśladowca Pana, bierze swój krzyż i idzie za Nim, nie miłując swojego życia aż do 
śmierci. Mamy wytrwać w wierze do końca, troszcząc się o swoje zbawienie z bojaźnią i 
drżeniem. 
 
Refren : Całemu światu głoście Ewangelię 
 
Niedziela                - XXI  Niedziela Zwykła  
Godz.09.30             - Śp.Józef Semp i zmarli z rodziny 
Godz.11.15             - Śp.Czesław Zwolinski 
Godz.15.30             - Śp.Wawrzyniec i Natalia Nocuń oraz Marianna i Franciszek Wąsowicz 
Poniedziałek  .        Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Królowej 
                               - NIE MA MSZY ŚWIĘTEJ 
Wtorek                   - Wspomnienie Św.Róży z Limy, dziewicy    
Godz.19.00            -  
Środa        .             -  Święto Św.Bartłomieja,Apostoła 
Godz.10.00          Śp.Irena Siemicka w 4 rocznicę śmierci – int.Krystyny Lach, Danuty Werszner 
i Czesławy Janowskiej 
Czwartek   .            Wspomnienie Św.Ludwika 
Godz.10.00             
Piątek                     - Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej 
Godz.19.00            -      
Sobota                    Wspomnienie Św.Moniki  
Godz.12.00            -  
Niedziela -              - XXII Niedziela Zwykła  
Godz.09.30            - O szczęśliwą pielgrzymkę do Polski dla Izabeli i Jerzego Madej 
Godz.11.15            - Śp.Stanisław Sobański 
Godz.15.30            - O zdrowie i bł.Boże dla nowożeńców Andżeliki i Gagana 
 
 
 
 
                                 
 
Biuletyn” sponsorowany przez: McNulty – usługi pogrzebowe, całodobowo, 25 New North 
Parade, Huddersfield, tel. (01484) 426278   
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60 LECIE POŚWIĘCENIA NASZEGO KOŚCIOŁA odbędzie się 23 pazdziernika Główne 
uroczystości odbędą się podczas Mszy Świętej o godz.11.15. Dziękuję wszystkim osobom, 
które wzięły udział w pierwszym spotkaniu  Następne spotkanie odbędzie się we czwartek 15 
września o godz.19.00 na Sali naszego Ośrodka. Modlmy się o dobre duchowe przygotowanie 
parafian do obchodów tej uroczystości. Zwracamy się z prośbą do parafian o udostępnienie 
zdjęć z ostatnich 10 lat istnienia naszego kościoła. 
 
ZAPISY DO I KOMUNII ŚWIĘTEJ – trwają zapisy dzieci na rok 2022/2023. Ostatni termin 
zapisów to niedziela 25 września. Przy zapisie proszę dostarczyć swiadectwo chrztu 
dziecka. 
 
URLOP WAKACYJNY KSIĘDZA PROBOSZCZA planowany jest od 25 sierpnia. Zastępstwo w 
tym czasie będzie pełnił ks.Stanisław Tabor, kapłan diecezji sosnowieckiej., którego serdecznie 
witamy w naszej wspólnocie. 
 
NR KONTAKTOWY DO KS.STANISŁAWA od 25 sierpnia do powrotu ks.proboszcza z wakacji. 
07478476944 lub telefon stacjonarny 01484 420 474. 
 
BIULETYN PARAFIALNY nie będzie wydawany w czasie nieobecności ks.proboszcza. 
 
TACA – £126.93 oraz  GIFT AID  £246.00.Razem £372.93 Dziękujemy za złożone ofiary. 
KAFEJKA - £. 
 
SPRZĄTANIE KOŚCIOŁA – serdecznie zapraszamy nowe osoby do wpisywania się na listę 
osób sprzątających naszą świątynię. 
 
Z KARTY ŻAŁOBNEJ zmarł Piotr Barański. Pogrzeb odbędzie się w naszym kościele we 
wtorek 30 sierpnia o godz.10.00 a następnie nabożeństwo w krematorium. Rodzinie zmarłego 
składamy wyrazy współczucia. Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie... 
 
MINISTRANCI –.zapraszamy nowych kandydatów./ kandydatki do posługi przy 
ołtarzu.Następne spotkanie organizacyjne odbędzie się w sobotę po zajęciach w Polskiej 
Szkole. 
 
UKŁADANIE KWIATÓW W KOŚCIELE  zapraszamy nowe osoby do pomocy. 
 
KOŁO ŻYWEGO RÓŻAŃCA – poszukuje nowe osoby do włączenia się w modlitwę różańcową 
. 
DYWIZJON MARYI zaprasza na  spotkania w soboty ( z wyjątkiem pierwszych sobót miesiąca) 
o godz.20.15. 
 
NABOŻŃSTWO DO MATKI NIEUSTAJĄCEJ POMOCY w każdą środę o godz.10.00. 
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 
 
LEKTORZY  serdecznie zapraszamy nowe osoby  do podjęcia tej zaszczytnej  posługi. 
 
OKAZJA DO SPOWIEDZI ŚWIĘTEJ – pól godziny przed każdą Mszą Świętą, która 
odprawiana jest w tygodniu. 
 
ZBIÓRKA ODZIEŻY UŻYWANEJ – Koło Przyjaciół Harcerstwa organizuje zbiórkę odzieży 
używanej W KAŻDYM STANIE. Prosimy o poparcie tej inicjatywy 
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GRUPA „ SKRZATY” przyjmuje zapisy dzieci w wieku od 3,5 do 6 lat. Wszelkie informacje u 
pani Moniki Stasiak pod nr telefonu 07882637191 
 
Na stronie internetowej www.pcmew.org można znaleźć informacje na temat kursów 
przedmałżeńskich organizowanych online w polskich parafiach. Parom anglojęzycznym 
polecamy stronę Smart Loving 
 
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 
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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 XXI Niedzielę Zwykłą 
 
Czytanie z Księgi proroka Izajasza (Iz 66, 18-21) 
Tak mówi Pan: "Ja znam ich czyny i zamysły. Przybędę, by zebrać wszystkie narody i języki; 
przyjdą i ujrzą moją chwałę. Ustanowię u nich znak i wyślę niektórych ocalałych z nich do 
narodów Tarszisz, Put, Lud, Meszek i Rosz, Tubal i Jawan, do wysp dalekich, które nie słyszały 
o mojej sławie ani nie widziały mojej chwały. Oni rozgłoszą chwałę moją wśród narodów. Z 
wszelkich narodów przyprowadzą jako dar dla Pana wszystkich waszych braci – na koniach, na 
wozach, w lektykach, na mułach i na dromaderach – na moją świętą górę w Jeruzalem – mówi 
Pan – podobnie jak Izraelici przynoszą ofiarę pokarmową w czystych naczyniach do świątyni 
Pana. Z nich także wezmę sobie niektórych jako kapłanów i lewitów" – mówi Pan.Oto Słowo 
Boże. 
 
 
(Ps 117 (116), 1b-2) 
REFREN: Całemu światu głoście Ewangelię 
 
Chwalcie Pana, wszystkie narody, 
wysławiajcie Go, wszystkie ludy, 
bo potężna nad nami Jego łaska, 
a wierność Pana trwa na wieki. 
 
 
Czytanie z Listu Św.Pawła Apostoła do Hebrajczyków (Hbr 12, 5-7. 11-13) 
Bracia: Zapomnieliście o napomnieniu, z jakim Bóg się zwraca do was jako do synów: "Synu 
mój, nie lekceważ karcenia Pana, nie upadaj na duchu, gdy On cię doświadcza. Bo kogo miłuje 
Pan, tego karci, chłoszcze zaś każdego, którego za syna przyjmuje". Trwajcie w karności! Bóg 
obchodzi się z wami jak z dziećmi. Jakiż to bowiem syn, którego by ojciec nie karcił? Wszelkie 
karcenie na razie nie wydaje się radosne, ale smutne, potem jednak przynosi tym, którzy go 
doświadczyli, błogi plon sprawiedliwości. Dlatego wyprostujcie opadłe ręce i osłabłe kolana! 
Proste ślady czyńcie nogami, aby kto chromy, nie zbłądził, ale był raczej uzdrowiony.Oto Słowo 
Boże. 
 
Aklamacja (J 14, 6): Alleluja, Alleluja,Alleluja 
Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie. 
Alleluja,Alleluja,Alleluja 
 
 
Słowa Ewangelii według Św.Łukasza (Łk 13, 22-30) 
Jezus przemierzał miasta i wsie, nauczając i odbywając swą podróż do Jerozolimy. Raz ktoś Go 
zapytał: "Panie, czy tylko nieliczni będą zbawieni?" On rzekł do nich: "Usiłujcie wejść przez 
ciasne drzwi; gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść, a nie zdołają. Skoro Pan domu 
wstanie i drzwi zamknie, wówczas, stojąc na dworze, zaczniecie kołatać do drzwi i wołać: 
„Panie, otwórz nam!”, lecz On wam odpowie: „Nie wiem, skąd jesteście”. Wtedy zaczniecie 
mówić: „Przecież jadaliśmy i piliśmy z Tobą, i na ulicach naszych nauczałeś”. Lecz On rzecze: 
„Powiadam wam, nie wiem, skąd jesteście. Odstąpcie ode Mnie wszyscy, którzy dopuszczacie 
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się niesprawiedliwości!” Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, gdy ujrzycie Abrahama, Izaaka i 
Jakuba, i wszystkich proroków w królestwie Bożym, a siebie samych precz wyrzuconych. 
Przyjdą ze wschodu i zachodu, z północy i południa i siądą za stołem w królestwie Bożym. Tak 
oto są ostatni, którzy będą pierwszymi, i są pierwsi, którzy będą ostatnimi".Oto Słowo Pańskie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


