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Skowronek
O świcie
w błękicie
wykluł się skowronek.
Dźwięczna ptasia nutka.
Uskrzydlona grudka...
Na przywitanie wiosny
pierwszy dzwonek.
Bo to na skowronki
ta wiosenna pora.
Rolnik pięciolinię
w polu już wyorał.

Karolina Kusek

Rys. Ewelina Stopa

AKTUALNOŚCI
2 kwietnia – rocznica śmierci Jana Pawła II
W 2005 roku wstrząsnęła światem wiadomość o śmierci
papieża – dla nas ludzi wierzących ten dzień stał się
przypomnieniem, że umierając na ziemi rodzimy się dla
nieba.

7 kwietnia – Niedziela Miłosierdzia Bożego
Z szerzeniem kultu do Miłosierdzia Bożego związane są
w sposób szczególny dwie osoby: św.Faustyna Kowalska,
która go zapoczątkowała i Jan Paweł II, który wprowadził
je do kalendarza liturgicznego w 2000 roku.

10 kwietnia – rocznica katastrofy w Smoleńsku.
Zginęła cała polska delegacja z prezydentem RP
śp. Lechem Kaczyńskim i jego małżonką Marią
lecąca na obchody uroczystości upamiętniających
mord na polskich oficerach w Katyniu.

21 kwietnia – Światowy Dzień Modlitw o Powołania
Ustanowiony przez papieża Pawła VI w 1964 roku.
W niedzielę Dobrego Pasterza cały kościół modli się o
liczne i dobre powołania kapłańskie i zakonne.

Habemus papam
266 papieżem w dziejach Kościoła został kardynał Jorge Mario
Bergoglio z Argentyny.
To pierwszy w historii papież z Ameryki i pierwszy jezuita na tym
stanowisku.
Przyjął imię Franciszek.
Urodził się 17.12.1936 r. w Buenos Aires w rodzinie włoskich
emigrantów.
W 1958 wstąpił do zakonu jezuitów gdzie w 1969 r. otrzymuje
święcenia kapłanskie.
W 1992 r. mianowany został biskupem w 2001r. zostaje kardynałem.
To nieprawdopodobnie skromny człowiek. Mimo, że jako
arcybiskupowi i prymasowi Argentyny przysługiwała mu limuzyna,
on wolał poruszać się transportem publicznym. Często można było
go spotkać w metrze. Mieszkał w niewielkim mieszkaniu nieopodal
katedry, sam gotował, nie lubił przepychu
Papież Franciszek (© Mazur/catholicnews.org.uk)

Duchu Święty Boże,który kierujesz
Kościołem,
Bądź stale z Ojcem Św.,
Papieżem Franciszkiem.
Kieruj Jego zamiarami,
Błogosław Jego słowom,
Wspomagaj Jego siły,
Podtrzymuj w Nim
Ogień miłości do Kościoła
I do wszystkich ludzi.
Amen

Święci w niebo wzieci
Święta Zyta

ur.ok.1218 w Monsagrati
zm.27.04.1274 w Lukka

Urodziła się w biednej rodzinie. W wieku 12 lat została służącą w
domu rodziny Fatinellich - gdzie była na początku źle traktowana
przez swoich pracodawców jak i resztę służby. Z czasem jednak jej
zachowanie spowodowało, że powierzono jej zarządzanie całym
gospodarstwem.
Każdego dnia uczestniczyła we Mszy św. i przyjmowała komunię
św.
w pobliskim kościele.
By pomagać ubogim odkładała to, co zdołała, nigdy niczego nie
odbierając innym
Wg legendy, gdy święta Zyta otrzymała od swojego chlebodawcy na
Boże Narodzenie piękny kożuch oddała go zmarzniętemu
biedakowi,który stanął przed drzwiami domu Fatinellich . Wiedziała,
że jej porywczy chlebodawca nie będzie z tego zadowolony mimo
wszystko nie zawachała się pomóc potrzebującemu. Fatinelli
rozgniewał się i pobił biedną Zytę. Parę dni później do drzwi Zyty
zapukał obdarowany żebrak i oddał jej kożuch. Jakież było
zdziwienie Zyty gdy tym żebrakiem okazał się sam Pan Jezus .
Jest patronką miasta Lukka i ogniska domowego,służby domowej,
ludzi wyśmiewanych z powodu ich pobożności , samotnych kobiet,
ubogich dziewcząt, kelnerów i kelnerek. Jest też wzywana przy
poszukiwaniu zaginionych kluczy.
Za patronkę wybrały ją liczne stowarzyszenia religijne i
charytatywne.
W ikonografii przedstawiana jest w stroju z epoki z dzbanem, w
którym woda przemieniła się w wino lub w fartuchu pełnym
kwiatów, w które zmienił się chleb niesiony ubogim, z kluczami.
Zgodnie z toskańską tradycją w dniu św.Zyty rodziny pieką chleb a
w mieście Lukka organizowany jest targ kwiatów .Za jej kwiat
uważany jest dziki narcyz.
Jej święto obchodzimy 27 kwietnia.
Relikwie świętej znajdują się w Lukce w bazylice św.Frediana.

Modlitwa:
Panie Boże, prosimy Cię, aby św.Zyta stała się dla nas przykładem
pobożności i pracowitości dnia codziennego.

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

Odrodzenie narodu.
Pierwszy rozbiór Polski wstrząsnął narodem, Polacy zdali sobie
sprawę, że ojczyźnie potrzebny jest silny rząd, potężne wojsko,
nowe prawa a przede wszystkim oświata.
Sejm powołał Komisję Edukacji Narodowej i oddał jej władzę
nad wszystkimi szkołami w Polsce. Komisja ta stała się jak
gdyby ministerstwem oświaty- pierwszym w Europie. Założono
wtedy wiele nowych szkół. Uczono w nich po polsku i
wprowadzono wiele praktycznych przedmiotów. Najzdolniejsi
uczniowie mogli studiować na uniwersytetach w Krakowie i
Wilnie. Król utworzył
w Warszawie Szkołę Rycerską, która miała kształcić
przyszłych oficerów. Szkołę tą skończył między innymi
Tadeusz Kościuszko.
Stanisław August wspierał artystów, literatów (Ignacy Krasicki,
Franciszek Karpinski, Adam Naruszewicz) i uczonych.
Zasłynęli w tym okresie malarze: Marceli Bacciarelli,
Jan Piotr Norblin i Canaletto.
W Warszawie działała wówczas jedna z największych w
Europie biblioteka publiczna założona przez braci Załuskich.
W tym czasie powstało w Polsce wiele nowych pałaców i
kościołów. Stanislaw August odnowił zamek królewski,
wybudował pałac
w Łazienkach, gdzie stworzył piękną
podmiejską rezydencję.
Powstało również wiele fabryk wytwarzających wyroby
wcześniej przywożone z zagranicy.

