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Z dawna Polski Tyś Królową, Maryjo! 

Ty za nami przemów słowo, Maryjo! 

Miej w opiece naród cały, 

Który żyje dla Twej chwały, 

Niech rozwija się wspaniały, Maryjo! 
 

 

Mozaika NMP Królowej Polski w Bazylice Zwiastowania  w Nazaret 



AKTUALNOŚCI 
 

 

1 maja – Świętego Józefa Rzemieślnika 

Tak oto skromny cieśla z Nazaretu, który był opiekunem Syna Bożego i Jego 

Matki, jest obecnie otoczony osobliwym kultem jako uosobnienie godności 

człowieka pracy i opatrznościowy opiekun rodziny robotniczej. 

 

2 maja –  Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej 

                 Dzień Polaków i Polonii za Granicą 

Wszyscy Polacy powinni starać się nie przynosić wstydu ojczyźnie,  

z której się wywodzą. Z czcią otaczać symbole narodowe.  

 

3 maja – Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski 

                Święto Konstytucji 3 Maja 

Powierzajmy Matce Najświętszej wszelkie problemy dotykające naszą 

ojczyznę. 

 

10 maja – Pierwsza Komunia Święta 

Obejmijny modlitwą dzieci naszej misji, które przystępują w tym dniu do 

Ołtarza Pańskiego. 

 

- Wybory prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej 

 

17 maja – Wniebowstąpienie Pańskie 

 

24 maja – Zesłanie Ducha Świętego 

Na zebranych w wieczerniku apostołów zstąpił Duch św. i od tego czasu 

Apostołowie zaczęli przemawiać w różnych językach. Moment ten uważa się 

za początek Kościoła. 

 

26 maja – Dzień Matki 

Wyjątkowy dzień dla wyjątkowej OSOBY. Tylko od nas zależy czy będzie 

wyjątkowy!!! 
 

 



Znane i nieznane ciekawostki zasłyszane                                              

 

Wokół Konstytucji 3 Maja 

 

Warto pamiętać, że Konstytucja 3 Maja z 1791 roku była pierwszą w 

Europie, a drugą po Stanach Zjednoczonych spisaną ustawą zasadniczą 

na świecie. Ustawa Rządowa z 3 maja stanowiła zwieńczenie reform 

Rzeczpospolitej podjętych w okresie Sejmu Czteroletniego (1788-

1792). 

Nie wiadomo ile zachowało się rękopisów Konstytucji, pierwodruków i 

wczesnych wydań dokumentu. 

Wartość orginału brała się z podpisów marszałków sejmu i kilku 

posłów, którzy zajmowali się daną sprawą. Taka uchwała z podpisami 

była tworzona w kilku egzemplarzach – jeden zostawał w Sejmie, jeden 

szedł do akt grodzkich (gdzie zyskiwał walor wieczystości), kolejny był 

wysyłany do druku. 

W 1791 r. wydrukowano od 20 do 30 tys. egzemplarzy. 

Archiwum Główne Akt Dawnych posiada w swoich zbiorych 3 orginały 

Konstytucji 3 Maja. 

To ubranych w dość surową skórę obustronnie zapisanych pięć kartek 

formatu A3 ustawy rządowej plus liczne akty prawne ją poprzedzające 

(np. ustawa o miastach). 

Może to niewiele. Jednak amerykańska Deklaracja Niepodległości 

zmieściła się na jednej stronie. 

Konstytucję 3 maja tłumaczono na języki obce. W 1791 r. w Londynie 

ukazały się jej dwie edycje w jęz. angielskim. 

Przekład na jęz. francuski ukazał się w Warszawie w oficynie P. 

Dufoura. 

Wersja niemiecka została wydana w 1792 r. najprawdopodobnie przez 

księgarza M. Groella. 

Tekst w jęz. rosyjskim (bez preambuły) ukazał się w Sankt Petersburgu. 

 



APOSTOŁOWIE JEZUSA UCZNIOWIE 

Filip             

Z gr. Philippos to znaczy lubiący konie.                                     

Pochodził z Betsaidy, był uczniem Jana Chrzciciela. 

Pismo Sw. mówi: „nazajutrz chciał Jezus wyjść do Galilei i zalazł Filipa i 

rzekł mu: Pójdź za mną.” ( Ewangelia Jana 1,43) 

Filip nie wahał się tego uczynić. To on przyprowadził Natanaela (Bartłomiej) 

do Jezusa. 

Do niego Jezus skierował pytanie 

dotyczące nakarmienia pięciu 

tysięcy: „ Skąd kupimy chleba, aby 

jedli?”  

Niektórzy sugerowali, iż piecza nad 

dostarczaniem żywności została 

powierzona właśnie Filipowi. 

Podczas  Ostatniej Wieczerzy jest 

jednym z tych, którzy kierują do 

Jezusa pytanie: „Panie pokaż nam 

Ojca, a to nam wystarczy”, na co 

słyszy uwagę: „Filipie, tak długo 

jestem z wami, a jeszcze Mnie nie 

poznałeś?” i wyjaśnienie: „Kto mnie 

zobaczył, zobaczył także Ojca”. 

Tradycja podaje, że Filip głosił 

Ewangelię w krainie Partów, Grecji, 

Scytii (okolice Donu i Dniepru), 

Lidii i Frygii (Azja Mniejsza). 

Został powieszony na słupie w 

Hierapolis w 80 r.n.e. 

Inna relacja podaje, iż został ukrzyżowany i ukamienowany. 

Jest patronem Luksemburga, Sorrento, Brabancji, a także czapników i 

pilśniarzy. 

W sztuce najczęściej przedstawiany z krzyżem, z pastorałem, ze zwojem. 

Czasami trzyma w ręku kamienie – znak męczeństwa, towarzyszy mu anioł. 

 



Jakub Mniejszy (Młodszy) 

 

W  jęz. gr. lakob’ lub lakobos, w jęz. hebr. Ja’akobe skrót Ja’akob- Eli 

oznacza „Bóg osłania”. Pochodził z Nazaretu. 

Był synem Alfeusza, wymieniony jako jeden z dwunastu (Mat 10,3, Marek 

3,18, Łuk.6,15). Jego tytuł „Mniejszy” (Młodszy) może odnosić się do jego 

niskiego wzrostu lub może sugerować, iż był młodszy od Jakuba syna 

Zebedeusza. Jego matka Maria była pośród pobożnych kobiet, które szły za 

Jezusem. Od 44 r n.e był 

przewodniczącym gminy 

chrześcijańskiej w Jerozolimie. 

Cieszył się wielkim szacunkiem. Z 

jego zdaniem liczył się św.Piotr i 

św.Paweł.  

Jest autorem pierwszego z Listów 

apostolskich Nowego Testamentu. 

Zginął w 62 r., zrzucony ze szczytu 

świątyni a potem ukamieniowany. 

Podczas wykonywania wyroku 

pewien falusznik (rzemieślnik 

zajmujący się ubijaniem tkanin 

podczas ich produkcji) uderzył 

apostoła w głowę.  

W sztuce przedstawiany  w tunice i 

płaszczu z mieczem oraz z księgą. 

Czasem jako biskup rytu 

wschodniego. 

Jego atrybuty to: halabarda, 

kamienie, korona w rękach, torba podróżna, zwój. 

Jest patronem: Fryzji, kapeluszników, kramarzy, sklepikarzy, paszteciarzy, 

faluszników, garbarzy, cukierników. 

Relikwie apostołów Filipa i Jakuba Mniejszego przechowywane są w 

Rzymie. 

Św.Filipa i św.Jakuba wspominamy 3 maja, w Polsce ze względu na święto 

Najświętszej Maryji Królowej Polski 6 maja.                                       



POCZYTAJ MI MAMO  

POCZYTAJ MI TATO  

                                                            M. Jędrzejczyk 

Biala sukienka 

 

Mama siedziała na kanapie pochylona nad białym jedwabiem. 

Delikatnie wyciągała igłą cieniutkie nitki, by nie zniszczyć materiału. 

- Mamo, to sukienka od Pierwszej Komunii!- rozpoznała Zosia 

- Tak, twoja sukienka. Także i moja, wcześniej cioci, jeszcze wcześniej 

siostry pradziadka. Pamiętasz, tej, która była karmelitanką? – wyliczała 

mama kolejno właścicielki białej sukienki. –A teraz przeszywam ją dla 

Weroniki. Trzeba ją trochę wydłużyć, odświeżyć. 

- Gdyby mogła mówić, pewnie opowiedziałaby wiele historii- 

zauważyła Zosia. 

- Wiesz, wydaje mi się, że jej historia wiele mówi. Wystarczy 

prześledzić życie kolejnych właścicielek. Dziadek wiele opowiadał o 

swojej ciotce, czyli siostrze jego ojca- Zofii. Jako dziecko była po 

prostu nieznośna- dokuczała rodzeństwu, nie słuchała rodziców. 

Dziadek wspominał, że chcąc zrobić swojemu starszemu bratu na złość, 

spaliła mu buty. Nie pomagały kary. Wszyscy załamywali ręce, 

zastanawiając się, co z niej wyrośnie.  

- I ona wstąpiła do zakonu?! – zdziwiła się dziewczynka. 

- Tak, gdy zaczęła się przygotowywać do Pierwszej Komunii Świętej, 

zmieniła się nie do poznania. Naprawdę miała dobre serce, bo gdy 

usłyszała o ofierze Pana Jezusa za nasze grzechy, ile cierpienia 

przysparza Panu Jezusowi, całej rodzinie, bardzo się przejęła. Zaczęła 

pracować nad swoim charakterem, nad swoimi wadami. Z dnia na dzień 

stawała się posłuszna rodzicom, a dla swojego rodzieństwa- 

prawdziwym wzorem. 

 

 

 
 



 

Z opowiadań wiem, że wyznaczyła sobie ścisły plan dnia, godzinę 

pobudki, czas na naukę, na przerwy od lekcji, na zabawy z 

rodzeństwem. Wówczas dzieci uczyły się w domach, nie w szkole. 

Ściśle się 

dostosowywała do 

wyznaczonych zajęć, 

chyba że rodzice 

zadecydowali 

inaczej, wtedy bez 

szemrania się im 

podporządkowywała. 

Na początku podobno 

z trudem 

przychodziła jej 

rezygnacja z 

ulubionych zabaw, 

ale z upływem czasu 

coraz lepiej radziła 

sobie ze swoimi 

słabościami. Stała się 

dzieckiem ogólnie 

lubianym.  To, że 

stawiała sobie tak 

wysokie wymagania, 

wcale nie oznaczało, 

iż była cierpiętnicą ze 

skwaszoną miną. 

Wręcz przeciwnie- była dzieckiem żywym i radosnym,  

 a potem wspaniałą dziewczyną. 

 Gdy wstąpiła do zakonu, miała 20 lat- opowiadała mama, mierząc  

długość sukienki. – Ta sukienka jest więc pewnym symbolem 

 przemiany  życia.  

 

 

 

 



 


