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Umaiły się pierwszym kwieciem 

łąki, pola i w ogrodach drzewa, 

Maj się pieśnią zwycięskiej wiosny 

zgodnym chórem z ludźmi rozśpiewał. 

 

Rozpłynęła się już pieśń radosna 

głośnym echem po ojczystym kraju, 

- Witaj, witaj, Majowa Rocznico, 

pamiętny Trzeci Maju. 

 

                                      Stanislaw Andrzejczak 
 

 



Aktualności 
 

1 maja – rocznica beatyfikacji Jana Pawła II 

 

2 maja – Dzień Flagi Rzeczpospolitej 

               Dzień Polaków i Polonii za Granicą 

Tak jak biało-czerwona flaga jest symbolem naszego kraju tak i my 

bądźmy jej godnymi przedstawicielami. 

 

3 maja – uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. 

W tym dniu we wszystkich kościołach Polski, ale i wszędzie tam 

gdzie osiedlili się Polacy odprawiane są Msze św. w intencji naszej 

Ojczyzny. Pamiętajmy i my ! 

 

19 maja – Uroczystość Zesłania Ducha Świętego 

W szczególny sposób módlmy się w tym dniu o dary Ducha św.dla 

nas               i dla naszej parafialnej społeczności. 

 

26 maja – Dzień Matki 

Nigdy nie dość wdzięczności za troskę, poświęcenie i opiekę dla 

naszych mam. Otoczmy je w tym dniu naszą obecnością, 

życzliwością i modlitwą. 

 

30 maja – Boże Ciało 

Podążajac w procesji eucharystycznej ulicami miasta dajmy 

świadectwo swojej wiary. 

 

 



Z notatnika okularnika 
 

To była naprawdę piękna uroczystość ! 

Odświętnie przystrojony ołtarz. Kwiaty spływające do 

stóp Matki Bożej, ławki otulone wstążkami. 

Radosna twarz księdza i przejęte twarze dzieci 

pierwszy raz przystępujących do Komunii św. 

Wszystkie ubrane w alby, gdy szły przez główną nawę 

kościoła    a  jego wnętrze wypełniała muzyka 

organów, wydawało mi się, że to orszak aniołów. 

Zacząłem się zastanawiać ilu z nich dotrzyma tych 

wygłaszanych obietnic : że Cię kochamy, że Cię nie 

opuścimy, że będziemy Ci zawsze wierni – nasz Jezu. 

Czy przypadkiem nie jest tak, że gdy opadną emocje, 

upłynie trochę czasu, prezenty się opatrzą a zdjęcia 

pokryje kurz nagle zaczyna nam brakować czasu, nie 

mamy chęci uczestniczyć we mszy św. a co dopiero iść 

na lekcje religii ? 

I tak po paru latach błąkają się po naszej parafii 

niedobitki tego „anielskiego orszaku”.A przecież było 

tak pięknie ! 

 

Pamiętajcie 

Pierwsza Komunia Święta to początek podróży przez 

dni, miesiące i lata naszego życia – z Przyjacielem, 

który nie zawodzi nigdy, w którym zawsze można mieć 

oparcie, który jest jak kompas wskazujacy drogę. 

 

W naszej parafii 12 maja ..30 dzieci przyjmie 

Eucharystycznego Jezusa pamiętajmy o nich w 

modlitwie i pomagajmy im wytrwać w ich 

postanowieniach 



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

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

 
Konstytucja 3 maja 

 

W kilkanaście lat po pierwszym rozbiorze Polski widoczne było 

odrodzenie narodu. 

Powszechnie żądano uchwalenia nowych praw, które by 

zapewniły Polsce siłę i rozwój.W Warszawie zebrał się sejm, 

zwany Sejmem Czteroletnim, gdyż obradował cztery lata. 

Obradom przewodniczył Stanisław Małachowski, a pośród 

posłów przeważali ludzie mądrzy i rozsądni, szczerzy patrioci. 

Sejm ten uchwalił prawo pozwalające mieszczanom zajmować 

urzędy i wybierać posłów do sejmu. Postanowił też zwiększyć 

liczbę wojska do 100 000, wprowadzono stałe podatki. 

Najważniejszą ustawą była nowa konstytucja, uchwalona 3 

maja 1791 roku. Oddawała ona lud wiejski pod opiekę rządu, 

znosiła prawo zrywania sejmu jednym głosem sprzeciwu i 

ustanawiała dziedziczność tronu. 

Projekt konstytucji przygotowywał król Stanisław August z 

udziałem Ignacego Potockiego, Stanisława Małachowskiego, 

Hugona Kołłątaja, Stanisława Staszica i osobistego sektetarza 

króla Scipione Piattoniego. 

Naród polski przyjął konstytucję jako zapowiedź zmiany na 

lepsze. 

Przyjmuje się, że była to pierwsza w Europie a druga na świecie 

(po konstytucji amerykańskiej z 1787 r.) konstytucja. 

Obchody tego święta były zakazane podczas rozbiorów, 

ponownie jego obchodzenie wznowiono w 1919 r. 

W czasie II wojny zakazane przez hitlerowców, od 1951 r. 

przez komunistów. Od 1981 znowu świętowane uroczyście. 

 

 

 

 

 

 



  

 
 



Święci  w niebo wzięci 
 

Święty Florian  ur.ok 250 r. w Zeiselmauer 

                           zm.304 r w nurtach rzeki Enns 

 
O jego dzieciństwie nie wiemy nic. 

W młodym wieku zostaje powołany do armii cesarza 

rzymskiego Dioklecjana. Tradycyjnie przypisywano mu oprócz 

funkcji wojskowych dowodzenie oddziałem gaśniczym. 

Według legendy ocalił płonącą wioskę jednym wiadrem wody. 

W 304 r. ujął się za prześladowanymi legionistami 

chrześcijańskimi, za co został skazany na śmierć. 

Bity, biczowany, ostatecznie wrzucony do rzeki Enns (teren 

dzisiejszej Austrii)z kamieniem młyńskim u szyi. Wzburzona 

rzeka umieściła ciało Floriana na kamieniu gdzie osłaniał je 

ogromny orzeł skrzydłami rozpiętymi na kształt krzyża. Nad 

jego grobem z czasem wybudowano kościół i klasztor ojców 

Benedyktynów. 

W 1184 Idzi, biskup Modeny na prośbę księcia Kazimierza 

Sprawiedliwego sprowadził relikwie świętego Floriana do 

Krakowa. 

Jest patronem wykonawców zawodów związanych z ogniem; 

strażaków, hutników, kominiarzy, garncarzy, piekarzy. Także 

Górnej Austrii, miasta Linz, a od 1993 r.Chorzowa. 

Przedstawiany najczęściej w stroju rzymskiego oficera z 

naczyniem z wodą do gaszenia ognia lub wprost gaszącego 

ogień. Bywa, że w ręku trzyma chorągiew. 

Jego atrybutami są: kamień młyński u szyi, kolczuga, krzyż, 

miecz, płonący dom, orzeł, tarcza lub zbroja. 

„Św.Florianie, miej ten dom w obronie, niechaj płomieniem od 

ognia nie chłonie !” – Taki napis z figurą świętego umieszczali 

na swych kamienicach mieszkańcy Krakowa. 

Wspomnienie świętego Floriana przypada 4 maja. 

 

 

 



 
 

 

Modlitwa do świętego Floriana : 

Święty Florianie chroń nas i strzeż od ognia nieszczęsnego i 

piekielnego. 

Rozpal w nas ogień młości i dobroci przez Chrystusa Pana Naszego. 

Amen. 

 

 

 

 

 



 
 
 

Ze wszystkich kwiatów świata, 
chciałabym zerwać słońce. 

I dać je potem tobie, złociste i gorące. 
Słoneczko jest daleko ale się nie martw mamo ! 
Narysowałam drugie...jest prawie takie samo ! 

Teraz cię wycałuję jak mogę najgoręcej 
Bo tak cię kocham mamo, że już nie można więcej. 

 
 


