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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  

 
IV  Niedziela Zwykła    29.01.2023 

 
WPROWADZENIE : Mamy szukać Pana w pokorze serca, bo łaskawy jest Pan dla tych, którzy 
są cisi i łagodni... Żyjemy na tym upadłym świecie ukryci z Chrystusem w Bogu i nikogo się nie 
lękamy, bo Pan jest naszym mocarnym pasterzem, a Jego imię jest dla nas twierdzą warowną. 
Chlubimy się tylko w Panu, bo On stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością, i 
uświęceniem, i odkupieniem. W Nim mamy Pełnię Bożą. 
 
Refren : Ubodzy duchem mają wstęp do nieba 
 
Niedziela               IV  Niedziela Zwykła 
Godz.09.30            - Śp.Danuta Biedka – intencja brata Ryszarda z rodziną 
Godz.11.15            - Śp.Aurelia Wantuch 
Godz.15.30            - Śp.ks.Eugeniusz Trojnar 
Poniedziałek  .        Dzień Powszedni 
                                NIE MA MSZY ŚWIĘTEJ 
Wtorek                   - Wspomnienie Św.Jana Bosko, kapłana 
Godz.19.00            - Śp.Bolesław Pabiasz w 9 rocznicę śmierci                         
Środa        .             Dzień Powszedni – Nabożeństwo do MB Nieustającej Pomocy 
Godz.10.00            - Za parafian, którzy przyjęli ks.proboszcza  z wizytą duszpasterską 
Czwartek   .       Święto Ofiarowania Pańskiego ( MB Gromnicznej) – Poświęcenie Gromnic 
Godz.10.00            - Śp.Władysław Hebda 
Godz.19.00 
Piątek                     Wspomnienie Św.Błażeja – Błogosławieństwo gardła - I Piątek Miesiąca 
Godz.19.00            - O zdrowie,bł.Boże i opiekę Matki Najświętszej dla rodziny Zawadzkich w 
Nowym Roku 
Sobota                    Dzień Powszedni – I Sobota Miesiąca 
Godz.12.00           - W intencji Oliwii 
Niedziela -              V Niedziela Zwykła 
Godz.09.30            - Śp.Anna Łukowska – intencja rodziny Zakrzewskich 
Godz.11.15            - Za żywych i zmarłych członków Koła Różańcowego 
Godz.15.30            - Śp.Zofia Szal 
 
 
 
Biuletyn” sponsorowany przez: McNulty – usługi pogrzebowe, całodobowo, 25 New North 
Parade, Huddersfield, tel. (01484) 426278   
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PIELGRZYMKA DO LOURDES 15 do  19 maja 2023 –. Cena £595 ( dzielenie pokoju z inną 
osobą ) lub £715 (pokój jednoosobowy).. Prosimy o wpłacenie depozytu w wysokości £250.00 
od osoby do dnia 5 lutego 2023 do pana Kazimierza Owczarka ..Szczegóły na afiszu w 
przedsionku kościoła. 
 
W tym tygodniu przypada I Czwartek, Piątek i Sobota Miesiąca. W Pierwszy Piątek 
wystawienie Najświętszego Sakramentu od godz.18.00 do 18.50 ( w tym czasie możliwość 
Spowiedzi Swiętej) a następnie nabożeństwo pierwszopiątkowe i Msza Święta. 
W Pierwszą Soboę Miesiąca zapraszam na nabożeństwo pierwszosobotnie po Mszy Świętej o 
godz.12.00. 
 
Drugiego lutego Kościół katolicki obchodzi Święto Ofiarowania Pańskiego. Czyni to na pamiątkę 
ofiarowania przez Maryję i Józefa ich pierworodnego syna, Jezusa, w świątyni jerozolimskiej. W 
polskiej tradycji jest to też święto Matki Bożej Gromnicznej. W tym dniu przypada także Dzień 
Życia Konsekrowanego.  
 
ZMIANA TAJEMNIC RÓŻAŃCOWYCH odbędzie się w następną niedzielę po Mszy Świętej o 
godz.11.15. 
 
MSZA ŚWIĘTA DLA DZIECI odbędzie się w następną niedzielę o godz.09.30.Zapraszamy 
dzieci wraz z rodzicami. 
 
OSOBY LICZĄCE TACE NIEDZIELNE  - dzisiaj liczą Maria Płońska i Adam Matusik a w 
następnym tygodniu pp.Anna i Maciej Krętowscy.. Zapraszamy nowe osoby. 
 
TACA £196.25 w tym ofiara na kościól od pani Zofii Pawepec £20) oraz GIFT AID £204. Razem 
£400.25   KAFEJKA £75.  Dziękujemy za złożone ofiary 
 
POMOC DLA PARAFII -  Zachęcamy  wszystkich parafian, aby, w miarę swoich możliwości 
aktywnie i regularnie  wspierali finansowo naszą parafię..Ofiary można składać przelewem lub 
czekiem na PCM HUDDERSFIELD BARCLAYS  BANK,  sort code 20-06-10 nr konta 
20149926 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 Kingdom. Wasze ofiary są jedynym źródłem utrzymania naszego 
kościoła. 
 
Z KARTY ŻAŁOBNEJ zmarł nasz parafianin Henryk Stano. Msza Święta pogrzebowa odbędzie 
się w naszym kościele w poniedziałek 6 lutego o godz.14.00 a następnie nabożeństwo w 
Huddersfield Crematorium o godz.15.15. Rodzinie zmarłego składamy wyrazy współczucia. 
Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie... 
 
SPRZĄTANIE KOŚCIOŁA – serdecznie zapraszamy do wpisywania się na listę osób 
sprzątających naszą świątynię. 
 
DYWIZJON MARYI zaprasza na  spotkania w soboty ( z wyjątkiem pierwszych sobót miesiąca) 
o godz.20.15. 
 
HARCERSKI BIGOS – Koło Przyjaciół Harcerstwa zaprasza wszystkich na gorący bigos do Sali 
pod kościołemdzisiaj po porannych Mszach Świętych.Bigos będzie sprzedawany za wolne 
datki,można również brać na wynos. 
 
INTENCJA APOSTOLSTWA MODLITWY NA LUTY - Za parafie - módlmy się, aby parafie, 
stawiając w centrum komunię, stawały się coraz bardziej wspólnotami wiary, braterstwa i 
otwartości wobec najbardziej potrzebujących. 
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UKŁADANIE KWIATÓW W KOŚCIELE  zapraszamy nowe osoby do pomocy. 
 
MINISTRANCI –.zapraszamy nowych kandydatów./ kandydatki do posługi przy ołtarzu. 
 
Z KARTY ŻAŁOBNEJ zmarła Danuta Biedka w Leeds. Msza Święta pogrzebowa  odbędzie się 
23 lutego w Polskim Kościele p.w.M.B.Częstochowskiej i Św.Stanisława Kostki w Leeds o 
godz.11.00. Rodzinie zmarłej składamy wyrazy współczucia. Wieczny odpoczynek racz jej 
dać Panie.. 
 
Wszystkim parafianom obchodzącym w tym tygodniu; urodziny, imieniny i inne jubileusze, 
składamy najserdeczniejsze życzenia; Bożego błogosławieństwa zdrowia i opieki naszej 
patronki Matki Boskiej Częstochowskiej,  Królowej Polski. 
 
KATECHEZA DLA DZIECI PIERWSZOKOMUNIJNYCH w każdy wtorek  o godz.18.00. 
 
NOWE KOPERTY NA GIFT AID 2023  można odebrać z przedsionka kościoła. Jeżeli ktoś z 
parafian chciałbym składać ofiary na kościół przez Gift Aid proszę skontaktować się z 
ks.proboszczem w celu uzyskania formularza zgłoszeniowego.. 
 
 
INTENCJA APOSTOLSTWA MODLITWY NA STYCZEŃ :  Za wychowawców - Módlmy się, 
aby wychowawcy byli wiarygodnymi świadkami, ucząc braterstwa, a nie rywalizacji, i pomagając 
w szczególności najbardziej bezbronnym młodym ludziom. 
 
ZBIÓRKA ODZIEŻY UŻYWANEJ – Koło Przyjaciół Harcerstwa organizuje zbiórkę odzieży 
używanej W KAŻDYM STANIE. Prosimy o poparcie tej inicjatywy 
 
LEKTOROM przypominamy, że rozpoczęliśmy  nowy cykl czytań: rok A (czytania niedzielne) i 
rok I (czytania w tygodniu). 
 
 
KOŁO ŻYWEGO RÓŻAŃCA – poszukuje nowe osoby do włączenia się w modlitwę różańcową 
 
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. 
 
Na stronie internetowej www.pcmew.org można znaleźć informacje na temat kursów 
przedmałżeńskich organizowanych online w polskich parafiach. Parom anglojęzycznym 
polecamy stronę Smart Loving 
 
GRUPA „ SKRZATY” przyjmuje zapisy dzieci w wieku od 3,5 do 6 lat. Wszelkie informacje u 
pani Moniki Stasiak pod nr telefonu 07882637191 
 
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, 
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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. 
 
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 IV NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ 
 
Czytanie z Księgi proroka Sofoniasza (So 2, 3; 3, 12-13) 
Szukajcie Pana, wszyscy pokorni ziemi, którzy wypełniacie Jego nakazy; szukajcie 
sprawiedliwości, szukajcie pokory, może się ukryjecie w dzień gniewu Pańskiego. Zostawię 
pośród ciebie lud pokorny i biedny, a szukać będą schronienia w imieniu Pana. Reszta Izraela 
nie będzie czynić nieprawości ani wypowiadać kłamstw. I nie znajdzie się w ich ustach 
zwodniczy język, gdy paść się będą i wylegiwać, a nie będzie nikogo, kto by ich 
przestraszył.Oto Słowo Boże 
 
 
(Ps 146 (145), 6c-7. 8-9a. 9b-10) 
REFREN: Ubodzy duchem mają wstęp do nieba 
 
Bóg wiary dochowuje na wieki, 
uciśnionym wymierza sprawiedliwość, 
chlebem karmi głodnych, 
wypuszcza na wolność uwięzionych. 
 
Pan przywraca wzrok ociemniałym, 
Pan dźwiga poniżonych. 
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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 Pierwszego  Listu Św.Pawła Apostoła do Koryntian (1 Kor 1, 26-31) 
Przypatrzcie się, bracia, powołaniu waszemu! Według oceny ludzkiej niewielu tam mędrców, 
niewielu możnych, niewielu szlachetnie urodzonych. Bóg wybrał właśnie to, co głupie w oczach 
świata, aby zawstydzić mędrców, wybrał, co niemocne, aby mocnych poniżyć; i to, co 
nieszlachetnie urodzone według świata oraz wzgardzone, i to, co w ogóle nie jest, wyróżnił Bóg, 
by to, co jest, unicestwić, tak by się żadne stworzenie nie chełpiło wobec Boga. Przez Niego 
bowiem jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga i 
sprawiedliwością, i uświęceniem, i odkupieniem, aby jak to jest napisane, "w Panu się 
chlubił ten, kto się chlubi". 
 
Aklamacja (Mt 5, 12a) : Alleluja, Alleluja, Alleluja 
Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie. 
Alleluja, Alleluja, Alleluja 
 
 
Slowa Ewangelii według Św.Mateusza (Mt 5, 1-12a) 
Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy 
otworzył usta i nauczał ich tymi słowami: 
"Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. 
Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. 
Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. 
Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. 
Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. 
Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. 
Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. 
Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy 
królestwo niebieskie. 
Błogosławieni jesteście, gdy wam urągają i prześladują was i gdy z mego powodu mówią 
kłamliwie wszystko złe o was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w 
niebie". Oto Słowo Pańskie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              
 
 
 
 
 


