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               Najświętsza Maria Panna 

               Po cichym chodzi sadzie, 

               Na grusze, na jabłonie 

               Swe święte dłonie kładzie. 

 

 

 

 

               Nad ziół grzędami staje, 

               Nad kwieciem się pochyla, 

               Gdy ujrzy gąsienicę, 

               Przemienia ją w motyla. 

 

               Drzewom dodaje siły, 

               Owocom zaś słodyczy, 

               Warzywa barwi tęczą 

               I róże pilnie liczy.                                    

                                   

   

                                     Ewa Szelburg-Zarembina                                                         

 



 

AKTUALNOŚCI 
 

 

1 sierpnia – Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego. 

W tym dniu oddajemy hołd bohaterskim żołnierzom Warszawy, którzy 

stanęli do nierównej walki z hitlerowskim okupantem oraz ludności 

cywilnej, która pomagała powstańcom. 

 

10 sierpnia –Dzień Przewodników i Ratowników Górskich 

Pamiętajmy, że nasza nierozwaga na górskich szlakach wystawia na 

niebezpieczeństwo nie tylko nas, ale niejednokrotnie tych ludzi, 

 którzy spieszą nam z pomocą. 

 

15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryji Panny  

U nas nazywane świętem Matki Bożej Zielnej, z którym wiąże się bardzo 

piękna tradycja- uplecione z kwiatów, ziół i owoców wianki niesiemy do 

kościoła. Po powrocie zawieszamy je w domu by przyniosły pomyślność i 

szczęście na cały rok. 

 

15 sierpnia – Świeto Wojska Polskiego 

Obchodzone na pamiatkę bitwy warszawskiej w 1920 roku. 

We wszystkich kościołach polowych odbywają się uroczyste Msze 

 świete   w intencji poległych na polu chwały.  

 

26 sierpnia – Matki Bożej Częstochowskiej. 

Święta Maryja -  modlitwy wysłucha, troski oddali i do serca przygarnie. 

 

31 sierpnia – Dzień Solidarności i Wolności 

Dzień ten przypomina o strajkach z 1980 roku, które zapoczątkowały 

zmiany społeczne i gospodarcze w Polsce. 

 

 

Modlitwa: 

Boże, który wypełniłeś świętą Różę miłością do Ciebie, 

pozwoliłeś, aby opuściła świat i poświęciła się tylko Tobie, 

żyjąc surowo i pokutując, pomóż nam pójść w jej ślady na ziemi 

 i cieszyć się obfitością Twoich rozkoszy w niebie. 

Amen.                                            



Świeta Róża z Limy       ur.20.04.1589 w Limie (Peru) 

                                         zm.24.08.1617 w Limie 

 

Urodziła się jako Izabela Flores Oliva -  dziesiąte z trzynaściorga dzieci 

hiszpańskiego szlachcica. 

Została nazwana Różą przez indiańską piastunkę dla podkreślenia jej 

niebywałej urody. Imię to otrzymała również na bierzmowaniu. 

Od najmłodszych lat odznaczała się pobożnością i pracowitością. 

 Uczyła się sztuki haftu, troszczyła się o kwiaty w domowym ogródku. 

Kiedy rodzina zubożała na skutek kryzysu ekonomicznego krążyła po 

domach bogatych mieszkańców Limy i sprzedawała swoje hafty i kwiaty. 

W czasie tych wędrówek odkryła ubóstwo Indian, poniżanych  

 i otoczonych pogardą. 

W wieku 20 lat została tercjanką dominikańską. Zamieszkała wtedy w 

letnim domku w ogrodzie swoich rodziców. Przez cały czas 

 wykonywała prace ręczne, szyła i haftowała. 

Pielęgnowała obłożnie chorych, przyjmowała porzucone dzieci. 

Umarła w dniu, który sama przepowiedziała. 

 

W sztuce przedstawiana jako młoda dominikanka w habicie 

 z Dzieciątkiem Jezus w ramionach lub krzyżem, z wiankiem róż na głowie. 

Jest patronką wszystkich prowincji, królestw, wysp i regionów kontynentu 

amerykańskiego, a także Filipin i Peru, miasta Limy, a także ogrodników i 

kwiaciarek. Wzywana do łagodzenia waśni rodzinnych. 

 

Jej święto obchodzimy 24 sierpnia. 

 

 

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E 

 

Nasi księża należą do zgromadzenia Zakonnego Towarzystwa 

Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej. 

4 lipca 2013 roku Chrystusowcy zebrani na XII Kapitule Generalnej 

wybrali nowego przełożonego zgromadzenia. 

Został nim proboszcz Polskiej Misji Katolickiej w Braunschweigu ksiądz 

Ryszard Głowacki. 

 

 
 

 

życzymy błogosławieństwa Bożego i nieustajacej pomocy Matki Bożej 

 na czas sprawowania tego odpowiedzialnego stanowiska. 

 



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

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

 

Legiony Polskie 
 

Naród polski nie pogodził się z utratą niepodległości. Wielu polskich 

patriotów pragnęło walczyć z zaborcami o wolność ojczyzny.  

W tym czasie we Francji wybuchła rewolucja przeciwko panowaniu 

 i przywilejom arystokracji. Naród francuski obalił monarchię i uczynił 

swój kraj republiką. To uwikłało Francję  w wojnę z kilkoma państwami, 

których władcy chcieli zdławić rewolucję - Austrią i Prusami, którzy byli 

także zaborcami Polski. Jedna z armii francuskich walczyła z wojskami 

austriackimi w północnych Włoszech. Dowodził nią i odnosił wiele 

zwycięstw młody i niezwykle utalentowany generał Napoleon Bonaparte. 

Na wieść o tych zwycięstwach do Bonapartego udali się polscy patrioci 

 i uzyskali zgodę na utworzenie polskich oddziałów wojskowych, które 

będą walczyć u boku Francuzów. Oddziały te nazwano 

 Legionami Polskimi, a na ich czele stanął generał Henryk Dąbrowski. 

Młodzi Polacy różnymi drogami przedostawali się do Włoch, by wstąpić 

 do Legionów i walczyć o wolność. Legiony odznaczały się odwagą 

 w bitwach, a żołnierze wierzyli, że powrócą do ojczyzny z bronią w ręku. 

W Legionach powstała wówczas patriotyczna pieśń, rozpoczynająca się 

 od słów „Jeszcze Polska nie zginęła”. Jest ona do dziś polskim hymnem 

narodowym. Słowa do niej ułożył Józef Wybicki – oficer Legionów. 

Po zwycięskiej wojnie Francja zawarła pokój z Austrią, lecz w układzie nie 

było mowy o Polsce. 

 

 

 

 
 


