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Wskaż mi drogę swoją, Panie, 

prowadź scieżką swą, 

bo zło czyha na bezdrożach, 

wyrwij z jego rąk. 

 

                                                         Psalm 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AKTUALNOŚCI 

 

2 lutego – święto Ofiarowania Pańskiego. 

Zgodnie z tradycją żydowską rodzice Jezusa przynoszą go do 

świątyni  i ofiarują Panu. Symeon i prorokini Anna rozpoznali w 

Dzieciątku Syna Bożego, a my? Czy widzimy w Nim przyszłego 

Zbawiciela? 

To w polskiej tradycji święto Matki Bożej Gromnicznej. 

Przynieśmy do naszej świątyni świece by ich blask oświecał nam 

drogę i chronił od przeciwności. 

 

11 lutego – Światowy Dzień Chorego. 

W 2013 r. główne obchody odbędą się w bawarskim sanktuarium 

maryjnym w Altötting. Dołączmy się do wspólnej modlitwy za ludzi 

cierpiących i podziękujmy za nasze zdrowie 

 

13 lutego – Środa Popielcowa 

Tego dnia odwiedzamy świątynię, by posypać głowy popiołem i z 

pokorą rozpocząć 40-dniowy Wielki Post. 

 

14 lutego – Droga Krzyżowa 

Dowiedz się o której godzinie się rozpoczyna i postaraj się choć 

jeden raz w niej uczestniczyć. 

 

 



Z notatnika okularnika 

 

- Pączki, pączki !!!! Będziemy smażyli  pączki !!! 

- Pączki, pączki – powtarzała moja siostra. 

Wiedziałem – od tej chwili należy się uzbroić w cierpliwość 

Wejście do kuchni SUROWO ZABRONIONE: 

„Męska „ część rodziny może zająć się swoimi sprawami. 

Oczywiście do czasu, aż pączki zostaną usmażone i nastąpi pora 

pałaszowania. Wtedy to tata naparzy aromatycznej herbaty i z 

zadowoleniem będziemy degustować wyroby wykonane przez 

„damską”część naszej rodziny. Jak co roku..... 

Dzisiaj Tłusty Czwartek. 

I pomyśleć, że w dawnych czasach nie zawsze był to czwartek,     a 

w średniowieczu zamiast pączków czy chrustów 

tego dnia jadało się boczek, słoninę czy kapustę z mięsiwem 

Przyznacie, że wersja „słodka” jest atrakcyjniejsza. 

To już ostatni czwartek przed wielkim postem, karnawał zbliża się 

ku końcowi, po zabawach, balach, objadaniu się nastąpi czas 

zamyślenia, postu i skupienia.....jak to w życiu. 

-Powiedział Bartek, że dziś tłusty czwartek – zawołał tata 

-A Bartkowa uwierzyła dobrych pączków nasmażyła – 

odpowiedziała mama – i wniosła piramidę pączków. 

-Tak mówi staropolskie przysłowie – dopowiedziałem. 

 

Pamiętajcie 

Tłusty Czwartek inaczej zwany zapustami to część naszej kultury. 

Warto o tym pamiętać i przekazywać jego zwyczaje dalszym 

pokoleniom. I nie zapomnijcie w tym dniu zjeść chociaż jednego 

pączka – bedzie się wam wiodło w dalszym życiu przez cały rok 

.Spróbujemy ? 

 

 

 



BLASKI  I  CIENIE...............czyli co w historii 

                                                 drzemie ............. 

 

Konfederacja Barska. 

 

Po wyniszczających Polskę rządach Augusta III szlachta polska nie mogła 

wybrać króla według własnej woli, gdyż musiała się liczyć ze zdaniem Rosji. 

Caryca rosyjska zażądała, aby królem został Stanisław August Poniatowski. 

Szlachta uległa gdyż pod Warszawą stały wojska rosyjskie i w 1764 wybrała 

królem Stanisława Augusta. Był to człowiek bardzo zdolny i wykształcony, 

ale o chwiejnym charakterze. Reformy i wzmocnienie państwa nie było 

możliwe, gdyż polski król musiał spełniac żądania carycy. 

W 1768 r. w Barze na Podolu zebrała się znaczna liczba szlachty, która 

postanowiła walczyć z rosyjską przemocą i utworzyła zbrojny związek, czyli 

konfederację. Konfederaci prowadzili wojnę partyzancką, bo byli zbyt słabi 

by pokonać wojska rosyjskie w bitwie. W walkach tych szczególna sławę 

zyskał jeden z przywódców konfederacji, Kazimierz Pułaski. 

Konfederaci postanowili porwać króla i zmusić go by opowiedział się 

przeciwko Rosji. Porwanie króla nie udało się, natomiast wzbudziło 

powszechne oburzenie na konfederację. Król rozkazał wojsku polskiemu 

współpracować z wojskiem rosyjskim, a obce państwa odmówiły 

konfederatom pomocy. 

Konfederacja barska poniosła klęske, a Rosjanie zesłali wielu jej 

uczestnikow na Sybir. 

Kazimierz Pulaski wyjechał do Ameryki, by walczyć o jej wolność,                             

gdze 11.10 1779 r zmarł z odniesionych ran  po bitwie pod Savannah. 

 

 



 

 



Święci  w niebo wzięci 

Święta Apolonia                 ur.koniec II wieku w Aleksandrii 

                                             zm.249 roku w Aleksandrii 

 

Była znaną ze świętości kobietą, której życie upływało na czynieniu dobra.      

Pod koniec swego ascetycznego życia padła ofiarą rozwydrzonego tłumu 

podczas przesladowań chrześcijan w 249 roku za panowania cesarza 

Decjusza.Została ona pojmana z innymi wyznawcami Chrystusa i poddana 

torturom. Gdy odważnie odmówiła oddania czci pogańskim bożkom 

zostala pobita, oprawcy  zmarzdżyli jej szczękę, wybili jej wszystkie zęby, 

po czym zagrozili, że spalą ją żywcem. Rozniecili ogien lecz ona wyrwała 

się z rąk prześladowców i sama rzuciła się w ogien. Tłum zamarł 

zdziwiony, że oto słaba kobieta oddała życie za Chrystusa. 

Jej męczeństwo zostało opisane w liscie św.Dionizego Wielkiego. 

Kult Świętej szybko się rozprzestrzenił w całym Kościele.   

W Rzymie na Zatybrzu wystawiono jej bazylikę. W 1979 r. poczta San 

Marino wydała znaczek z jej wizerunkiem na Miedzynarodowy Kongres 

Stomatologów. 

Święta Apolonia jest patronką Katanii, stomatologów. Jest wzywana 

przeciwko bólom i chorobom zębów. 

W ikonografii przedstawiana jako młoda kobieta z palmą i kleszczami z 

wyrwanym zębem, także ze stosem na którym spłonęła. 

Jej święto obchodzimy 9 lutego. 

Ciekawostką jest również to, że gdy Portugalczycy w 1505 r. odkryli nową 

wyspę nazwali ją na jej cześć Wyspa Świętej  Apolonii. W 1638 r. po 

skolonizowaniu przez Holendrów przemianowano ją na Mauritius.  

 

 



 

Modlitwa: 

Panie Boże, który obdarzyłeś świętą Apolonię niebiańskimi darami, pomóż 

nam naśladować jej cnoty w czasie naszej ziemskiej wędrówki, abyśmy 

mogli wraz z nią cieszyć się wieczną szczęśliwością w niebie. 

                                                  Ojciec Hugo Hoever 



 

 


