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Iść, ciągle iść 

w stronę słońca, 

w stronę słońca 

aż po horyzontu kres. 

Iść, ciągle iść 

tak bez końca, 

witać jeden przebudzony 

właśnie dzień. 

 

 

 

 

                                Wciąż witać go,  

                        jak nadziei 

                       dobry znak. 

                                  Z ufnością tą, z jaką 

                               pierwszą  jasność 

                                      odśpiewuje ptak 

 

                                  Grupa „Dwa plus jeden”. 



AKTUALNOŚCI 
 

 

15 lipca  – Światowy Dzień Bez Telefonu Komórkowego 

Aparat telefoniczny stworzony do porozumiewania się na odległość 

 stał się utrapieniem naszej codzienności. Wystarczy rozejrzeć się 

dookoła  by się przekonać , że to co miało nam  

pomagać w komunikowaniu zatraca nasze osobiste kontakty. 

 

Dzwoniące telefony w czasie Mszy świetej są dowodem na brak 

szacunku do miejsca, w którym się znajdujemy i do Osoby, której 

zaproszenie przyjęliśmy. 

 

16 lipca  – Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel 

W tym dniu w roku 1251 Najświętsza Maryja Panna ukazała się św. 

Szymonowi Stockowi, generałowi karmelitów w Cambridge w Anglii. 

Pokazała mu szkaplerz i obiecała nadprzyrodzone łaski oraz szczególną 

opiekę jego zakonowi i wszystkim osobom, które będą nosić szkaplerz. 

 

25 lipca  – Dzień Bezpiecznego Kierowcy 

Pomimo wielu akcji propagujących rozważną jazdę samochodem  

wielu kierowców nie stosuje się do przepisów i nagminne je narusza. 

Pamiętajmy, że każdy użytkownik drogi jest odpowiedzielny  

za siebie i innych. 

Nie zapominajmy przed podróżą prosić o wstawiennictwo 

 naszych patronów. 

 

 

 

 

 



Konkurs Biblijny 

 

31 maja w Concordii odbył się finał VI Konkursu Biblijnego.  

Polska Misja Katolicka w Niemczech zaprasza co roku do wzięcia udziału 

 w tym konkursie młodzież w wieku od 13 do 20 lat. Tym razem pytania dotyczyły  

Ewangelii wg św. Mateusza. Konkurs przebiegał w 3 etapach. : 

I etap na płaszczyźnie poszczególnych parafii 

II etap na płaszczyźnie dekanatów PMK 

III etap - finał 

Ogólnie do konkursu przystąpiło 360 osób ze wszystkich ośrodków Misji.  

Po raz pierwszy udział wzięła także nasza parafianka :  

                                         15-letnia Ania Włoszczyk z Wolfsburga.   

26 stycznia "zaliczyła" I etap konkursu i 29 marca w Hanowerze wśród 19 młodych 

ludzi sprawdziła swoją znajomość Ewangelii Mateusza. Tutaj jej praca zachwyciła 

jurorów i z błogosławieństwem naszych duszpasterzy pojechała do Concordii na 

finał. W finale brało udział 16 osób - Ania zajęła 5 miejsce. Można powiedzieć, że 

poza podium, ale czas "spędzony" z Ewangelią jest nieoceniony.  

Już dziś zachęcamy wszystkich naszych młodych parafian do udziału w kolejnym 

konkursie w przyszłym roku, który będzie dotyczył Ewangelii wg. Św. Marka (jest 

najkrótsza - będzie łatwiej! ) 

 
                             SERDECZNE GRATULACJE 



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

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

 

 Polska w początkach  XX wieku. 

 
Na przełomie XIX i XX wieku trzy państwa zaborcze nie działały już tak zgodnie  

jak wcześniej.Po raz pierwszy od czasów zaborów pojawiła się możliwość wojny 

pomiędzy nimi.Ożywiło to nadzieje Polaków, którzy liczyli na to, że wojna może 

przynieść wolność ich ojczyźnie. 

W Rosji od dawna rosło niezadowolenie z władzy cara. Na początku roku 1905 

wybuchła w Rosji rewolucja. 

W zaborze pruskim ucisk niemiecki był coraz sroższy. Odradzała się polskość 

 na Śląsku, oderwanym od Polski przez siedemset lat. 

W zaborze austriackim ożywiło się życie narodowe. W 1910 roku przypadała 

pięćsetna rocznica bitwy pod Grunwaldem. 

W wielkich uroczystościach w Krakowie brali udział Polacy ze wszystkich zaborów. 

Patriotyczne spotkania jednoczyły naród. 

Polacy byli przekonani, że wojna między zaborcami jest bliska. Nie było jednak 

zgody co do tego, po czyjej stronie należy walczyć by odzyskać niepodległość. 

Na ziemiach polskich zwłaszcza w Galicji istniało wiele polskich stowarzyszeń 

zajmujących się szerzeniem oświaty, nauką i wychowaniem młodzieży.Teraz polscy 

działacze postanowili przygotowywać młodzież do zbrojnej walki o wolność. 

Powstały wówczas  :  Związek Strzelecki i Drużyny Strzeleckie, 

Dwie organizacje utworzone na wzór wojska. Na czele ich stali: Józef Piłsudski, 

 który przedtem kierował zbrojnymi wystąpieniami przeciwko rosyjskim  

zaborcom i Władysław Sikorski. 

Pomimo, że naród polski wciaż jeszcze był w niewoli, rozwijała się polska kultura 

 i nauka. Tworzył w tym czasie poeta i malarz Stanisław Wyspiański, pisarze : 

Stefan Żeromski i Władysław Reymont. Za granicą pracowała wielka polska 

 uczona, odkrywczyni radu – Maria Skłodowska-Curie. 

Nie było wśród państw świata niepodległej Polski, lecz polska kultura i nauka 

zdobywała międzynarodowe uznanie. Dowodem tego były nagrody Nobla, które 

przyznano w tym czasie Henrykowi Sienkiewiczowi i Marii Skłodowskiej-Curie. 

Nieco później otrzymał ją również Władysław Reymont. 

 



 

 

 
Piłsudski na Kasztance obraz Wojciecha Kossaka 

 

 



Święci  w niebo wzięci 

Święta Brygida            ur. 1303 w Finsta w Szwecji 

                                       zm.23.07.1373 w Rzymie 

 

 Była córką księcia Szwecji Birgera i Inseburgisy, potomkini królów 

gotyckich. W wieku dziesięciu lat Brygida miała pierwszą mistyczną wizję 

Chrystusa i zapragnęła wstąpić do klasztoru, jednak kilka lat później jej  

ojciec kierując się względami politycznymi zmusił ją do poślubienia Ulafa 

Gudmarssona. Z tego małżeństwa narodziło się ośmioro dzieci, a wśród nich 

przyszła święta Katarzyna Szwedzka. W 1334 roku zbudowała klasztor w 

Wadstena, który stał się domem macierzystym nowego zakonu  

Najświętszego Zbawiciela (brygidki).  

W 1342 roku wraz z mężem odbyła pielgrzymkę do Santiago de Compostela. 

Po jego śmierci pozostała w klasztorze i przywdziała szary habit 

symbolizujący ubóstwo i pokutę. 

Rozpoczęły się jej objawienia, które spisywała sama lub robił to jej 

spowiednik. Pisała listy , orędia - a jej głos z niezwykłą siłą krytykował  

złe obyczaje epoki. 

Była  kobietą silną i zdecydowaną. W 1350 roku wyrusza do Rzymu 

 na obchody Roku Jubileuszowego.Tam też organizuje przytułek dla 

pielgrzymów. W 1371 udała się na pielgrzymkę do Ziemi Świętej 

Umiera po ciężkiej chorobie w 1373 roku w Rzymie. Zwłoki jej zostały w 

uroczystej procesji przewiezione przez Austrię, Węgry, Polskę do Szwecji 

gdzie zostały pochowane w Vadstenie. 

Jest patronką: pielgrzymów, podróżników, Szwecji a od 1999 r. Europy. 

W sztuce przedstawiana w habicie z charakterystyczną opaską na głowie  

( dwa paski tworzą krzyż, którego ramiona połączone są okrągąłą  

opaską na zetkniąciu których przedstawione są płomienie symbolizujące 

 rany  Chrystusa ). 

Jej atrybuty to heraldyczny lew, korona, księga, którą pisze, ptasie pióro, 

pielgrzymi kapelusz lub torba. 

 

Jej święto obchodzimy 23 lipca. 



 
Św Brygida na zachodniej stronie Bazyliki św. Piotra w Rzymie. Foto J. Widok 

 

Modlitwa: 

Panie Boże, który wyjawiłeś niebiańskie tajemnice św. Brygidzie,  

gdy rozważała Mękę Twego Syna, spraw, abyśmy, Twoi słudzy,  

mogli z radością rozmyślać nad Twoją chwałą. 

Amen. 



 
 


