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Kto powiedział, że jesień jest smutna,
że ma kolor szarego płótna,
że jej prawie nie widać we mgle?
Kto to wszystko powiedział?
Ja nie!
Dla mnie jesień to pora wesoła,
roześmiana i gwarna jak szkoła.
Lśniąca skórka kasztana na trawie,
w odlot ptaków wpatrzona ciekawie.

Marek Głogowski

AKTUALNOŚCI
2 października – święto Aniołów Stróżów
To nasi niewidzialni „ochroniarze”, którzy czuwają nad nami przez całe życie. Tego
jednego dnia doceńmy ich pracę i nie przysparzajmy im niepotrzebnych kłopotów.
3 października – święto naszej parafii
Zapraszamy wszystkich na uroczystą Mszę św. o godzinie 11:30
7 października – Matki Bożej Różańcowej
Modlitwa różańcowa ma wielką moc. Wiele zwycięstw militarnych a także
osobistych wymodlono w ten właśnie sposób. Pewnie i w naszym życiu nie
brakuje intencji, które wymagają różańcowego wstawiennictwa.
13 października – XIII Dzień Papieski
Tegorocznym tematem jest „ Jan Paweł II – Papież dialogu.”
Przeczytajmy chociaż parę zdań z tak bogatego dorobku naszego rodaka
i zastanówmy się nad ich znaczeniem.
14 października – Dzień Nauczyciela
To nie tylko zawód, to w pewnym sensie powołanie. Może warto czasami spojrzeć
na ich trud trochę bardziej życzliwym „okiem”.
18 października –„ Milion dzieci modli się na różańcu”
Coroczna akcja modlitewna o pokój na świecie.
18-19 października – Jasnogórska Noc Czuwania
w intencji polskich emigrantów i ich duszpasterzy. W tym roku hasłem przewodnim
są słowa sługi Bożego kardynała A.Hlonda :”Rodacy strzeżcie się niewiary i jej
propagandy”.Niech Oblicze Maryji wejrzy na troski Polaków rozsianych
po całym świecie, da im moc trwania w wierze i polskości.
20 października – Niedziela Misyjna
Rozpoczyna ona cały tydzień modlitw za misjonarzy głoszących Ewangelię. Ma nas
również uwrażliwić na problemy, z którymi stykają się w swojej pracy.
22 października – liturgiczne wspomnienie Jana Pawła II
Nie zapominajmy, że mamy orędownika naszych spraw w niebie.

Milion dzieci modli sie na różańcu.
18 października o godzinie 9 rano dzieci na całym świecie będą modlić się
o pokój.Inicjatywa ta zrodziła się w stolicy Wenezueli, Caracas w 2005 roku
podczas modlitwy różańcowej dzieci na katechezie.
Impulsem stały się słowa świętego o. Pio, który stwierdził, że „gdyby milion
dzieci modliło się na różańcu wówczas świat napełniłby się pokojem”.
Z roku na rok coraz więcej dzieci z różnych krajów i wszystkich kontynentów
spotyka się, by wspólnie odmówić różaniec w tym miejscu, w którym się akurat
znajdują.
Modlitwa prowadzona jest w kościołach, na placach, ulicach, w szkołach,
w szpitalach, domach prywatnach.
Postarajcie się dołączyć do tej modlitwy w intencji pokoju na świecie.
Jest przecież tak wiele miejsc targanych wojnami !
Tam też giną wasi rówieśnicy.
A może to TY będziesz tym brakującym milionowym dzieckiem?!
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Blaski i cienie
czyli co w historii drzemie

Królestwo Polskie
Po upadku Napoleona monarchowie europejscy spotkali się w Wiedniu na
kongresie, aby wspólnie ustalić nowe porządki w Europie. Przewodził im
rosyjski car Aleksander I.
O losach Polski znów zadecydowali zaborcy.
Na
kongresie
wiedeńskim
postanowiono
odebrać
Księstwu
Warszawskiemu i przyznać Prusom - Wielkopolskę z Poznaniem. Kraków
ogłoszono wolnym miastem. Resztę Księstwa Warszawskiego nazwano
Królestwem Polskim
i połączono z Rosją. Car rosyjski miał być
jednocześnie królem Polski.
Królestwo Polskie miało własny rząd i wojsko, lecz dowódcą polskiego
wojska został brat cara, wielki książe Konstanty.
W Warszawie poza wojskiem polskim stacjonowały rosyjskie oddziały
wojskowe.
Car lekceważył polskie prawo, sejm i rząd. Wymagał tylko posłuszeństwa.
Wielki książę Konstanty, który przebywał stale w Warszawie zasłynął z
bezwzględności i okrutnej dyscypliny, jaką stosował w wojsku.
Pomimo, że wolność była pozorna Królestwo Polskie rozbudowało
gospodarkę – powstały liczne zakłady tkackie, huty żelaza. W Warszawie
założono uniwersytet, który skupiał polskich uczonych i kształcił
młodzież.
Polacy nie byli zadowoleni z zależności od Rosji i samowoli wielkiego
księcia Konstantego. Tworzyły się tajne towarzystwa niepodległościowe i
zawiązywały spiski. Uczestniczyła w nich głównie młodzież – studenci,
rzemieślnicy i młodzi oficerowie.
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Poczytaj mi mamo,
Poczytaj mi tato.......

Arturo Mari

A kto to taki Ronaldo ?
Jan Paweł II dawał się również wciągnąć w zabawę zaproponowaną przez
innych. Kiedy spotkał się na przykład z muzykiem Bono, liderem grupy U2,
bez problemu przyjął od piosenkarza jego charakterystyczne ciemne okulary
i je sobie założył. Pamiętam śmialiśmy się wszyscy.
Bezpośredniość Ojca Świętego wywierała ogromne wrażenie na gwiazdach
sportu, piosenki i kina przyzwyczajonych do oficjalnych relacji, w których
to im na ogół przypadała rola centralna. Pewnego razu Janowi Pawłowi II
została przedstawiona prośba piłkarza Ronaldo, który pragnął przyjść do
Niego ze swoją mamą. Papież zapytał najpierw żartobliwie swojego
sekretarza: „A kto to taki Ronaldo?”, po czym się zgodził, a podczas
spotkania bardzo Go ucieszył podarunek słynnego pilkarza – koszulka jego
drużyny. W zamian oczywiście podarował mu różaniec.
Pamiętnym wydarzeniem była audiencja w Sali Klementyńskiej dla teamu
Ferrari. Prezes Ferrari przedstawił Ojcu Świętemu wszystkich kierowców,
opowiadał o ich rodzinach, Papież słuchał z zainteresowaniem. Ci chłopcy,
których zazwyczaj postrzegamy jako ludzi silnych, byli bardzo wzruszeni.
Schumacher ze łzami w oczach tłumaczył coś Ojcu Świętemu na modelu
samochodu wyścigowego, mówił o prędkosci, a papież go spytał, czy nie boi
się tak szybko jeździć. Ale najbardziej zapamiętałem nieśmiałość, z jaką
Rubens Barrichello chciał Mu pokazać fotografię swoich najbliższych,
by Papież ją pobłogosławil. Wahał się, czy wypada, nie miał odwagi, ale go
zachęciłem i Ojciec Święty pobłogosławił zdjęcie. Mistrz kierownicy
dosłownie zalał się łzami.Wielcy bohaterowie pierwszych stron gazet
sportowych zobaczyli nagle, jak bardzo są mali, lecz również poczuli się
bardzo podbudowani.
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Dotyczyło to także osób, które przeszły do historii sportu jako bojownicy
.Gdybyś widział, z jaką pokorą słów Papieża słuchał niepokonany Cassius
Clay, czyli Muhammad Ali. Z pochyloną głową podczas audiencji prywatnej
już bardzo chory mistrz świata słuchał przesłania pokoju, słów o
wzajemnym szacunku różnych religii...

Foto AP
Arturo Mari pracował jako fotograf kolejnych papieży przez 51 lat.
Najbardziej znany jako osobisty fotograf Jana Pawła II. Jest autorem wielu
albumów poświęconych Janowi Pawłowi II – wykonał ok. 1 miliona jego
zdjęć. Tekst jest fragmentem jego wspomnień pt. „Do zobaczenia w raju”.
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