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Nie umiem być srebrnym aniołem –
ni gorejącym krzakiem –
Tyle zmartwychwstań już przeszło –
a serce mam byle jakie.
Tyle procesji z dzwonkami –
tyle już alleluja –
a moja świętość dziurawa
na ćwiartce włoska się buja.
Jan Twardowski

AKTUALNOŚCI
1 marca – Dzień Pamięci o Żołnierzach Wyklętych.
Pamiętajmy o tych, którzy walczyli i ofiarowali swe życie za niepodległość
Polski, a których starano się wymazać z historii
i pamięci rodaków.
Więcej możecie dowiedzieć się na ten temat na stronie
http://www.zolnierzewykleci.pl/
15 – 20 marca – rozpoczęcie konklawe.
Pomódlmy się wspólnie o dar Ducha św.dla wszystkich kardynałów,
na których spoczywa odpowiedzialność wyboru nowego papieża.
24 marca – Niedziela Palmowa
Radujmy się i razem śpiewajmy „ Hosanna” Jezusowi.
Nie zapomnijmy zabrać do kościoła palm.

- Światowy Dzień Młodzieży
Ludzie młodzi to nasza przyszłość. Od ich postawy,
reprezentowanych wartości będzie zależało nasze jutro.
25 marca – Dzień Świętości Życia
To już kolejny raz decyzją Episkopatu Polski mamy okazję
zastanowić się nad wartością ludzkiego życia.
26 marca – Dzień Modlitw za Więźniów
W dniu wspomnienia Dobrego Łotra pamiętajmy w naszej modlitwie,
o tych wszystkich, którzy co prawda wyrządzili innym wiele krzywd,
ale zawsze mogą się poprawić, jak również o wszystkich tych, którzy
zostali niesprawiedliwie osądzeni.

28 marca – Wielki Czwartek
Dzień ustanowienia Eucharystii i sakramentu kapłaństwa.
Udajemy się na jedyną w tym dniu odprawianą Mszę św.
Dziękujmy Panu Bogu za naszych kapłanów i prosimy o liczne powołania.
29 marca – Wielki Piątek
Idźmy za Jezusem kolejnymi stacjami Drogi Krzyżowej.
Przeprośmy za wszystkie popełnione grzechy, bo i za nas Chrystus
umiera na krzyżu.
30 marca – Wielka Sobota
To dzień ciszy – Syn samego Boga leży w grobie. Niech mrok oczekiwania
na zmartwychwstanie rozświetli nam świeca
zabrana na wieczorną liturgię.
31 marca – Wielkanoc
Radosne Alleluja! niech brzmi w naszych domach już od rana.
Pan Zmartwychwstał Prawdziwie ! Alleluja!
1 kwietnia – Poniedziałek Wielkanocny „śmigus dyngus”
Według naszej tradycji kropimy się wodą na znak pomyślności.
Pamiętajcie : „co za dużo to nie zdrowo”

BLASKI I CIENIE...............czyli co w historii
drzemie .............
Pierwszy rozbiór Polski
Trzej potężni sąsiedzi – Rosja, Prusy i Austria – od dawna
dążyli do rozszerzenia swoich granic i zajęcia ziem Polski.
Władcy tych trzech państw – caryca Katarzyna, król
Fryderyk II i cesarzowa Maria Teresa w roku 1772 zawarli
pomiędzy sobą traktat rozbiorowy. Rosja zagarnęła część ziem
polskich na wschodzie, Prusy wzięły Pomorze Gdańskie,
Austria zajęła duży obszar na południu Polski i nazwała go
Galicją. Zaborcy zażądali, by polski sejm uznał rozbiór kraju.
Marszałek sejmu, Adam Poniński, przekupiony przez carycę,
zobowiązał się doprowadzić do podpisania aktu rozbioru.
Obrad sejmu pilnowało rosyjskie wojsko. Na próżno
sprzeciwiali się patriotyczni posłowie, którym przewodził
Tadeusz Rejtan. Opanowany i zastraszony przez zdrajców
sejm zgodził się na rozbiór ojczyzny.
Na ziemiach oderwanych od Polski kazano mieszkańcom
składać przysięgę na wierność obcym władzom.
Najsłynniejszy obraz przedstawiający obrady tego sejmu
pt.„ Rejtan – upadek Polski” namalował w 1866 r.
Jan Matejko.
Obraz ten został nagrodzony w Paryżu w 1867 r. złotym
medalem.
Kupiony został przez cesarza Austrii Franciszka Józefa I.
W 1918 r. odkupiony przez rząd niepodległej Rzeczpospolitej
do zbiorów Zamku Królewskiego w Warszawie.

Święci w niebo wzięci
Święty Patryk

ur.ok.389 w Taberni (Brytania)
zm.17.03.461 w Armagh

Przyszedł na świat w rodzinie chrześcijańskiej jako Maywyn
Succat.
W wieku 16 lat został porwany i wywieziony do
Irlandii, gdzie służył u poganina jako pastuch. Tam też odnalazł
drogę do Boga i nauczył się języka irlandzkiego. Po 6 latach
udało mu się zbiec z niewoli. Kształcił się w szkołach
misyjnych w Eriusi i Auxerre, gdzie w 417 r. otrzymuje
święcenia kapłańskie. W 431 r. wysłany do Irlandii na misje.
Podróżuje po całym kraju i zakłada klasztory, wokół których
organizuje Kościół.
To irlandzcy zakonnicy rozpowszechnili w Europie zwyczaj
używania dzwonów w kościołach oraz praktykę usznej
spowiedzi.
Za pomocą koniczyny tlumaczył św. Patryk tajemnicę
Trójcy św.,dzięki czemu stała się ona symbolem kraju.
Jego relikwie spoczywają od 1186 r. w katedrze w Down.
Św.Patryk jest patronem Irlandii i Nigerii, fryzjerów, bednarzy,
kowali, górników, upadłych na duchu, inżynierów
oraz jest opiekunem zwierząt domowych.
W sztuce przedstawiany .jako biskup z pastorałem, koniczyną
lub wężami,/ które według legendy miał przepędzić z Irlandii,/
krzyżem, chrzcielnicą.
Kult św.Patryka rozpowszechnił się wszędzie tam, gdzie
przybywali emigranci z tego kraju, a zwłaszcza w Stanach
Zjednoczonych i Australii. Do dziś pozdrawiają się oni
słowami: ”Bóg, Maryja i św.Patryk niech będą z tobą”
Jego święto obchodzimy 17 marca.

Modlitwa świetego Patryka :
Chryste, bądź ze mną,we mnie, za mną, przede mną.
Bądź w sercu tego, który myśli o mnie.
Bądź w oczach tego, który patrzy na mnie.
Bądź w uszach tego, który mnie słucha.
Bądź w ustach tego, który do mnie mówi

Z notatnika okularnika
Dzisiaj o niczym innym się nie pisze, o niczym innym się nie
mówi, jak tylko o decyzji Benedykta XVI.
Abdykacja słychać ze wszystkich stron..
Jedni mówia, że to odwaga - inni, że tchórzostwo.
Jedni piszą, że to wielka szkoda - inni, że nareszcie.
A ja myślę, że
to nie On nas opuszcza, ale to

my wszyscy Go opuściliśmy. To nie

On nas zawiódł, ale to my nie sprostaliśmy próbie.
Kto z nas może z ręką na sercu powiedzieć modliłem się za mojego
papieża ? Kto ?
Kto z nas gdy drwiono z niego, gdy mówiono o nim nieprawdę –
stanął w jego obronie ? Kto ? – pytam.
Kto interesował się jego duszpasterską pracą ?
Kto z nas może powiedzieć do ilu krajów pielgrzymował Benedykt
XVI ?
Jakie polskie miasta odwiedził ? O czym pisał ?
I tu przeważnie zapada cisza.
Niewiele osób interesuje się swoim Pasterzem.......
Jeszcze mniej stara się podążać Jego drogami.......
Pamiętajcie
Jeżeli swoją wiarę traktujemy poważnie i wierzymy, że to sam
Duch

Święty „bierze” udział w wyborze następcy

św. Piotra to

powinniśmy ten wybór uszanować.
Z całego serca i z całych naszych sił powinniśmy wspierać naszego
papieża – modlitwą, naszym zaangażowaniem w sprawy kościoła a
także ofiarą.

Znane i nieznane ciekawostki zasłyszane
Wokół wyboru papieża.
Po rezygnacji Benedykta XVI czyli od 28.02.2013
w Stolicy Apostolskiej rozpoczyna się sede vacante
(z łac.przy nieobsadzonej stolicy), która potrwa
do wyboru nowego papieża przez konklawe.
W tym okresie tymczasowo władzę przejmuje Kolegium
Kardynalskie, a administrację Watykanu – kardynał kamerling, który
jako jeden z nielicznych, najwyższych rangą hierarchów z Kurii
Rzymskiej nie traci w tym czasie swoich uprawnień.
W tym czasie Kolegium Kardynalskie nie może jednak zmieniać
praw, musi za to podjąć decyzję co do anulowania Pierścienia
Rybaka i ołowianej pieczęci, z jakimi wystawiane są Listy
Apostolskie. Ogłasza również datę i godzinę rozpoczęcia konklawe.
Konklawe to ogólne zgromadzenie kardynałów, które powinno
rozpocząć się miedzy 15 a 20 dniem po śmierci lub abdykacji
papieża.
Nad ranem w dniu rozpoczęcia konklawe w Bazylice św.Piotra
odprawiana jest msza wotywna pro eligendo papa w intencji
przyszłego papieża. Po południu kardynałowie zbierają się w kaplicy
Paulińskiej. Intonując hymn Veni Creator jako prośbę do Ducha
św.o pomoc przy wyborze, ruszają w procesji do Kaplicy
Sykstyńskiej gdzie składają przysięgę. Po jej złożeniu mistrz
ceremonii wydaje polecenie Exstra omnes!
(nikt więcej lub wszyscy wychodzą), które obliguje osoby
nieupoważnione do wyjścia z kaplicy i rozpoczęcia konklawe.
Pierwszy raz posłużył się tą nazwą Grzegorz X w 1274 roku.
Konklawe musi zakończyć się wyborem papieża.
Wybór nastepuje większością 2/3 głosów.

Głosowania kardynałów są tajne i sporządzane na papierze. Toczą
się w kolejnych turach. Jeżeli w głosowaniu nie ma osoby, która
uzyska 2/3 głosów wszystkie dokumenty się
pali – a wiernym ukazuje się czarny dym.
Gdy dana osoba uzyska wymaganą ilość głosów kardynał
prowadzący pyta wybranego : Czy akceptuje kanonicznie dokonany
wybór na najwyższego kapłana?
Po wyrażeniu zgody zostaje on papieżem.
Kardynałowie nie są zobowiązani do wyboru nowego papieża
spomiędzy siebie.
Znakiem obwieszczającym dokonanie wyboru jest biały dym nad
Kaplicą Sykstyńską i dodatkowo potwierdzają to dzwony
watykańskie.
Następnie kardynał protodiakon oznajmia ludowi dokonany wybór:
Annuntio vobis gaudium magnum – habemus papam (ogłaszam wam
wielką radość – mamy papieża) i wymienia jego imię.
Nowo wybrany papież udziela Błogosławieństwa Apostolskiego
Urbi et Orbi z balkonu Bazyliki Watykańskiej.
Obecnie uprawnionych do wyboru papieża jest 117 kardynałów w
tym czterech z Polski.

Czy wiesz jak nazywał się Benedykt XVI zanim został papieżem ?
.

Zakończył się Wielki Post, rozpoczęło Triduum Paschalne.
Czas, w którym w sposób szczególny wspominamy mękę i śmierć
naszego Pana Jezusa Chrystusa, aby następnie radośnie
świętować Jego Zmartwychwstanie.
W tych wydarzeniach zawarta jest najgłębsza Tajemnica wiary, którą
z dumą wyznajemy.

Życzymy Wam, aby te Święta były okazją do spotkania z
najbliższymi, czasem budowania prawdziwej wspólnoty i czasem
prawdziwej radości wypływającej z serca.
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