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W siwych rosach wstaje słonko, 

mgła się zwija ponad łąką, 

wiatr pożółkłe liście niesie –  

to już jesień, to już jesień 

Joanna Porazińska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AKTUALNOŚCI 
 

1 września  – wybuch II wojny światowej 

To już 75 lat upływa od rozpętania okrutnej w skutkach wojny,  

która przyniosła miliony ofiar, straszliwe zniszczenia i po zakończeniu  

której nigdy nie będzie tak jak było przed jej rozpoczęciem. 

 

8 września  – Matki Bożej Siewnej 

Dzień błogosławienia ziarna na siew. Pomódlmy się w tym dniu 

 za wszystkich ludzi uprawiejących ziemię, aby ich praca była doceniona, 

 a plony ochronione od wszelkich klęsk. 

 

11 września  – początek roku szkolnego 

 

14 września – Podwyższenie Krzyża Świętego 

Krzyż – symbol chrześcijaństwa, który w coraz większej ilości krajów 

 wymaga od jego wyznawców ofiary z własnego życia. Pomódlmy się za nich 

by nie czuli się osamotnieni i za nas samych byśmy umieli im pomagać. 

 

14 – 20 września  – IV Tydzień Wychowania 

Hasłem tegorocznego tygodnia są słowa :”Prawda fundamentem 

wychowania”. 

 

17 września – Światowy Dzień Sybiraka 

Data ta ma na celu upamiętnienie rocznicy agresji ZSRR na Polskę 

 w 1939 roku i jej straszliwych konsekwencji dla Polaków 

 zamieszkujących tamte tereny. 

 

28 września – „Koronka na ulicach świata” 

Tego dnia o godzinie 15.00 cały świat stara się włączyć 

 w modlitewny „ szturm” o pokój na świecie. 

Lista miejsc modlitewnych www.iskra.info.pl            

 

 



Poczytaj mi mamo, 

Poczytaj mi tato...... 

                                

Rok szkolny z jednym zeszytem. 

 

Wrzesień otwiera bramy szkoły i zaprasza w podróż po wiedzę. Czy jesteśmy dobrze 

przygotowani do tej podróży ? 

Stos czystych zeszytów, nowe podręczniki, zaostrzone ołówki i piórnik pełen 

przyborów....Ale czy spakowaliśmy do plecaka entuzjazm, chęć zdobywania 

skarbów wiedzy ? 

 

SZKOŁA POD DRZEWEM 

Marika mieszka w Czadzie. Jest prawdziwą szczęściarą, bo spośród ośmiorga 

rodzeństwa tylko ona chodzi do szkoły. Każdego ranka przynosi wodę z rzeki 

odległej o 5 km. Potem biegnie do szkoły kolejne 6 kilometrów. Szkoła nie ma 

własnego budynku, ale jest tablica. Lekcje odbywają się pod drzewem albo w 

skromnej kaplicy. Tylko niektóre dzieci mają zeszyt i ołówek. Marika ma jeden 

zeszyt do wszystkich przedmiotów. Dostała go od misjonarza. Cieszy się z tego 

zeszytu, bo nie łatwo jest spamiętać wszystko co mówi nauczyciel. Teraz może 

zapisać to, co ważne. Stara się pisać jak najciaśniej, żeby zmieściło się w nim jak 

najwięcej. 

 

GDY SZKOŁY NIE MA WCALE 

Enrique mieszka w wielkim mieście Lima, ale nie chodzi do szkoły. Całe dnie czyści 

buty lub sprzedaje drobne rzeczy. Mieszka na ulicy i jeśli chce jeść, musi na to 

zapracować. Niedaleko mieści się szkoła i Enrique czasem przygląda się 

rówieśnikom grającym na boisku w piłkę. Kiedyś poczuł zapach świeżego chleba, bo 

szkoła ma swoją piekarnię.  

Uczniowie uczą się tu piec chleb, reperować samochód i szyć ubrania. Enrique 

marzy o takiej szkole, ale dla niego – jak dla wielu innych dzieci – to niespełnione 

marzenie. 

 

 

We wrześniu szkoły otwierają dla Was drzwi do wiedzy. Mam nadzieję, że 

skorzystacie z tego jak najlepiej. 

                                                                          Anna Sobiech 

 



Święci  w niebo wzięci 
Święty Kosma i Damian  ;    ur. druga połowa III wieku 

                                               zm. początek IV wieku  

Na temat ich życia nie wiemy nic pewnego, ale za to mamy obfite świadectwa 

dotyczące ich kultu.                                   

Urodzili się w chrześcijańskiej rodzinie i pochodzili z Cyru na terenie Syrii. 

Byli braćmi, prawdopodobnie bliźniakami i lekarzami. 

Za swoje usługi nie brali jakiegokolwiek wynagrodzenia, postępując zgodnie 

 z poleceniem Zbawieciela : „Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie” (Mt 

10,8)  Z tym postanowieniem łączy się legenda kiedy to biedna wdowa 

uleczona przez braci z choroby przyniosła im trzy jajka – dar płynący z serca, 

którego Damian nie chciał przyjąć, ale widząc wielkie rozczarowanie kobiety, 

zlitował się nad nią i przyjął podarunek.Kosma oskarżył go o przekupność.  

Tak oto trzy jajka stały się przyczyną jedynej kłótni, jaka się wydarzyła w 

życiu tych dwóch świętych. 

Szczególną troską otaczali biednych. Lecząc chorych pogan często zdobywali 

ich dla Chrystusa. Ich działalność nie mogła zostać niezauważona. Lizyp -

ówczesny namiestnik Cylicji zażądał ich aresztowania. W dawnym 

Martyrologium Rzymskim czytamy: „W Egei, mieście portowym w Cylicji, 

 w Azji Mniejszej, świętych braci męczenników Kosmy i Damiana; podczas 

prześladowania Dioklecjana przecierpieli różne tortury : zakucie w kajdany, 

więzienie, wrzucenie do morza i w ogień, krzyżowanie, kamienowanie, 

przeszywanie strzałami, wszystko to mężnie znieśli z pomocą Boga. W końcu 

zostali ścięci.”. Nad ich grobami wzniesiono bazylikę, która była celem 

licznych pielgrzymek. Stamtąd ich kult rozlał się na cały kościół. Relikwie 

świętych znajdują się w różnych miejscach świata np. w Rzymie, Amalfi. 

Fragment relikwii znajduje się również w Polsce – w cerkwii  na 

 Bacieczkach w Białymstoku. 

Patroni – aptekarzy, farmaceutów, lekarzy, chirurgów, dentystów, wytwórców 

substancji chemicznych, mędrców. 

Są opiekunami fakultetów medycznych, przemysłu chemicznego, ludzi 

niewidomych i chorych na nowotwory. 

W ikonografii przedstawiani jako ludzie młodzi ubrani w wytworne szaty,  

z narzędziami chirurgicznymi, pudełkami maści, moźdierzem. 



Wspomnienie obchodzimy 26 września. 

 

 
Malowidło na stropie kościoła świętych Kosmy i Damiana w Rzymie wykonane przez  

Marco Montagnę w 1663 roku przedstawiające świętych w chwale i spoglądającą na nich Matkę Bożą. 

 

Modlitwa : 

Panie, niech pobożne wspomnienie św. Kosmy i Damiana doda chwały Tobie, 

skoro w niewypowiedzianej łaskawości zesłałeś na nich wieczną chwałę. 

Amen.                                               



Znane i nieznane ciekawostki  zasłyszane 

 

Gorzki smak zwycięstwa. 
 

II wojna światowa rozpoczęła się od ataku na Polskę; 1 września - III Rzeszy 

Niemieckiej a 17 września- Związku Sowieckiego. Hitler uzasadnił napad 

pretekstami jakimi były wolne miasto  Gdańsk i korytarz pomorski. Stalin nie 

potrzebował nawet pretekstu. Heroiczna obrona Polski w 1939 roku trwała 5 tygodni. 

Co ciekawe Polska nigdy oficjalnie nie skapitulowała.  

Polacy od razu utworzyli wiele organizacji niepodległościowych, w tym najbardziej 

znaną Armię Krajową. 

Po klęsce wrześniowej  wielu polskich dowódców znalazło się na emigracji i 

utworzyli oni Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie. Powstał także polski rząd z 

 siedzibą w Londynie. 

Po ataku Niemców na Związek Radziecki w 1941 roku powstały również Polskie 

Siły Zbrojne na Wschodzie, a od 1943 roku Armia Berlinga podporządkowana 

ZSRR. Te wojska składały się przede wszystkim z zesłańców osadzonych w 

sowieckich łagrach. 

Polacy walczyli na wszystkich frontach, na lądzie, morzu i w powietrzu.Stanowili  

4-tą co do wielkości armię aliancką Europy. 

Nieoceniony był wkład polskiego wywiadu (np. rozszyfrowanie Enigmy, 

rozpracowanie tajnego projektu rakiet V-1 i V-2, zorganizowanie siatki 

wywiadowczej w Algierii) czy inżynierów w technologię i rozwój broni 

(np.skonstruowanie pierwszego ręcznego wykrywacza min). 

Społeczeństwo polskie oczekiwało, że okupione takimi stratami, wyrzeczeniami i 

wysiłkiem zaplecza frontu zwycięstwo, uwolni ojczyznę od okupanta i przywróci      

jej przedwojenne granice. 

Niestety po konferencjach  w Teheranie i Jałcie, gdzie Anglia , USA i Związek 

Sowiecki opracowały nowy powojenny porządek Europy, Polska wyszła z wojny w 

zupełnie innym kształcie i na dodatek pozbawiona swojej suwerenności. 

Pomimo takich ofiar w myśl ideii:” Za naszą i waszą wolność” nie było Polaków na 

Paradzie Zwycięstwa w Londynie w 1946 roku. 

Dopiero w 2003 roku premier Wielkiej Brytanii Tony Blair przeprosił polskich 

weteranów za swoich poprzedników. 

W 2005 roku z okazji 60 rocznicy zakończenia II wojny światowej Polacy 

 pierwszy raz uczestniczyli w londyńskiej Paradzie Zwycięstwa. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 



 


