Okruszek
Wrzesień – Październik 2017

Złote słońce
Na jabłonce
Jabłuszka czerwieni.
Dojrzewają,
Opadają
W jesieni, w jesieni!
Wanda Grodzieńska

Numer 222

AKTUALNOŚCI
1 września – rocznica wybuchu II wojny światowej
Chociaż wielu mówi, że nie warto o tym pamiętać, że było to tak dawno, miejmy
świadomość, że bez poznania swojej historii nie zbudujemy naszej przyszłości.
2 września – Narodowe Czytanie
W tym roku głosami Polaków wybrano dzieło Stanisława Wyspiańskiego
„Wesele”.
13 września – V Objawienie w Fatimie
Przyciągnęło ono do Cova da Iria 30-tysięczny tłum, przez który z wielkim
trudem przeciskali się pastuszkowie. Wierni wspominali, że pojawieniu się
Maryi towarzyszył cały szerg nadprzyrodzonych zjawisk (nagłe przyćmienie
słońca, delikatne opady śniegu, błyskawice).
Odmawiajcie w dalszym ciągu różaniec – mówiła Matka Boska.
14 września - Podwyższenie Krzyża
Nie zapominajmy, że nasze zbawienie rozpoczęło się na krzyżu.
17 września – Światowy Dzień Sybiraka
Okupiony nieopisanym cierpieniem czas spędzony na wygnaniu w najdalszych
zakątkach nieludzkiej ziemi i krzyżami pozostawionych tam mogił stał się dla
wielu Polaków przykładem umiłowania Ojczyzny.
27 września – Dzień Podziemnego Państwa Polskiego
Coraz mniej żyjących świadków tamtych dni, zainteresujmy się nimi dopóki
jeszcze są wśród nas.
28 września – Koronka do Miłosierdzia Bożego na ulicach miast
Nie bójmy się stanąć na ulicach naszego miasta i powierzyć losy jego
mieszkańców Miłosiernemu Panu.
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2 października – święto Aniołów Stróżów
Rozpoczynajmy każdy nasz dzień od powierzenia naszych dróg i celów opiece tych,
którzy nigdy nas nie opuszczają.
7 października – Matki Bożej Różańcowej
Wyciągnijmy nasze różańce z szuflad, weźmy je w dłonie i rozpocznijmy
nieustającą modlitwę do patronki naszej parafii.
15 października – XVII Dzień Papieski
„Idźmy naprzód z nadzieją”. W myśl tego hasła weźmy udział w jakimkolwiek
spotkaniu poświęconym nauczaniu Jana Pawła II.
13 października - VI Objawienie w Fatimie
Cykl objawień zakończył się obiecanym cudem, zwanym później Cudem Słońca,
które wyglądało jak srebrny dysk. Lśniło tak intensywnie jak nigdy, lecz jego blask
nie oślepiał.Było jakby gigantycznym ognistym kołem, kręcącym się szybko.
W
czasie tego niezwykłego „tańca”, dzieci kolejno doświadczały wizji Tajemnic
Różańcowych. W ostatniej ujrzały triumfującą Matkę Bożą, koronowaną na
Królową Nieba i Ziemi.
18 Października - Milion Dzieci modli się na różańcu o pokój na świecie
Wzmacniajmy naszą modlitwą (o godzienie 9.00) przesłanie, które wypłynęło z
Wenezueli. Pokój potrzebny jest na każdym skrawku kuli ziemskiej.
20- 21 października - Jasnogórska Noc Czuwania
„Płyną z rąk Matki Boskiej Częstochowskiej strumienie łask przez ziemię polską
tam gdzie biją polskie serca”. Otoczmy modlitwą wszystkich emigrantów i ich
duszpasterzy.
22 października - liturgiczne wspomnienie św. Jana Pawła II
Chociaż raz w roku dziękujmy Bogu za orędownika naszych spraw, świętego
naszych czasów.
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ZAKONY BOŻE BASTIONY

Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej
Sociesat Christi pro Emigrantibus Polonis (TChr lub SChr)
Zgromadzenie założone przez prymasa Polski kard. Augusta Hlonda przy
współudziale ks. Ignacego Posadzego (obecnie sługa Boży). Dokument
erekcyjny został podpisany 8 września 1932 roku. Konstytucję dla Towarzystwa
Chrystusowego napisał sam kard. August Hlond.
Dom generalny znajduje się w Polsce w Poznaniu.
Powołani zostali do
opieki duszpasterskiej
Polakom przebywającym
poza granicami kraju,
podtrzymywania ducha
patriotycznego, polskiej
kultury i tradycji.
Prowadzą parafie, własne
wydawnictwo, redagują
czasopisma („Msza
Święta” i dla ludzi
młodych „Miłujcie się”).
W zgromadzeniu
specjalnym kultem
otoczone są nabożeństwa
do Najświętszego Serca Pana Jezusa, Najświętszej Maryi Panny i św. Józefa.
Obecnie posługują w następujących krajach: Polska, Niemcy, Holandia, Wielka
Brytania, Irlandia, Islandia, Francja, Hiszpania, Włochy, Grecja, Węgry,
Rumunia, Ukraina, Białoruś, Łotwa, Kazachstan, USA, Kanada, Brazylia, RPA,
Australia, Nowa Zelandia.
Posiadają własne seminarium duchowne.
Popularnie zwani są Chrystusowcami.
Habit to sutanna duchowieństwa diecezjalnego.
-4-

„Myślałem o Was tyle razy, spotykając się z naszymi tułaczami za Atlantykiem

i stwierdzając osobiście ich duchowe
opuszczenie. A widziałem tyle potrzeb i
taką tęsknotę za polskim kapłanem, że
modliłem się o ducha wielkiego,
ofiarnego dla wszystkich, którzy kiedyś
podążą za tą naszą ukochaną bracią.
A przekonałem się, że to muszą być serca
wielkie, bardzo wielkie,
by
wszystkich i wszystko ogarnęły,
i
wierzących, i odpadłych, dobrych i
słabych. Spokojnych i niespokojnych,
tych, co chcą i tych, którzy polskiego
kapłana zwalczać będą. Bo któż zliczy
biedę wychodźctwa, jego bóle, męki,
nieporozumienia i błędy?”

Fragment listu sługi Bożego kard. A. Hlonda
do ksieży chrystusowców, 1934r.

Wszystkim księżom, braciom i pracownikom zakonu
rozsianym po całym świecie, z okazji 85 rocznicy
powstania Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii
Zagranicznej życzymy błogosławieństwa Bożego
i opieki Matki Najświętszej
Redakcja Okruszka
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POCZYTAJ MI MAMO
POCZYTAJ MI TATO..........
W płonącej Warszawie

Ks. Tadeusz Loska

Ojców Jezuitów, przebywających w Domu Zakonnym przy Jezuickiej i w kościele
Matki Boskiej Łaskawej, przylegającym do Katedry św. Jana, dręczy nieustanny
niepokój i obawa o trumnę z relikwiami św. Andrzeja Boboli, znajdującą się na
Rakowieckiej pod strażą kilku Ojców, którzy jednocześnie pełnią obowiązki
kapelańskie wśród oddziałów Wojska Polskiego, broniącego stolicy na tym terenie.
Od chwili rozpoczęcia oblężenia Warszawy – Dom Zakonny i kaplica OO. Jezuitów
znalazły się w przedniej linii obronnej. (...)
Któregoś przedpołudnia przed głównym ołtarzem, pod którym znajduje się trumna z
relikwiami św. Andrzeja Boboli – Ojciec Alojzy Chrobak rozpoczyna odprawiać Mszę
św.. Po podniesieniu rozlega się straszliwy łomot, kurz zasłania wszystko. Jest to
eksplozja pocisku artyleryjskiego, który rani kilka osób i celebransa. Odłamki i siła
wybuchu niszczą ołtarz, rozbijają tabernakulum, Hostie rozsypują się na stopnie ołtarza.
Ojciec Józef Warszawski zbiera je ze czcią do srebrnej puszki i przenosi do schronu w
sąsiednim domu. W każdej chwili trumnie z relikwiami św. Andrzeja grozi teraz
zniszczenie lub profanacja. Ojcowie postanawiają więc przenieść ją do podziemi Domu
Zakonnego – nie jest to jednak łatwa sprawa. Z pomocą przychodzą im lotnicy WP,
mający w pobliżu stanowisko bojowe.
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Niemcy bez przerwy obrzucają bombami i ostrzeliwują okoliczne domy i barykady
zamykające ulice. Zagrożenie nieustannie wzrasta. (...) Pod bombami i wśród ognia
artyleryjskiego trzeba przemierzyć kilka kilometrów – na drugi koniec stolicy. Lotnicy
żołnierskimi kocami owijają trumnę. Ojciec Chrobak bierze na ręce ich karabiny.
Ostrożnie wynoszą trumnę z podziemia na ulicę, lecz kiedy znajdują się na
Rakowieckiej – która wydawała się zupełnie pusta i spokojna – rozlega się seria
strzałów i groźne okrzyki Halt! Halt! Nikt nie wiedział, że w czasie wyprawy lotników,
Niemcy zajęli już nasze rowy strzeleckie u wejścia do Miejskich Ogródków
Działkowych.
Wystarczy teraz kilka strzałów, aby wszyscy zginęli, a trumna z relikwiami znajdzie
się w rękach barbarzyńców hitlerowskich.
- Ratuj, święty Patronie! Chroń nas! – szepce O. Chrobak, ręką daje znak Niemcom,
wskazując na trumnę, którą lotnicy położyli na ziemię. Niemcom wydaje się, że jest to
pogrzeb, że koledzy niosą poległego żołnierza, aby go pochować. Mówią coś między
sobą, a po chwili jeden z nich daje znak ręką i woła: weiter. Lotnicy biorą trumnę na
barki i oddalają się szybko.
Przeciskają się teraz przez wąskie przejścia barykad i zasieki drutów kolczastych,
wymijają wyrwy i leje. W ten sposób dochodzą do Puławskiej. Nagle nad dachami
domów ukazuje się samolot i z broni pokładowej ostrzeliwuje ulice.
W pewnej chwili lotnicy dostrzegają furmankę, zaprzęgniętą w wychudzoną
szkapinę. Zwracają się do woźnicy z prośbą o przewiezienie pakunku. Dobrze zapłacą.
Woźnica zrazu nie chce nawet o tym słyszeć. Wówczas Ojciec Chrobak mówi do niego:
- Bracie, w tych kocach zawinięta jest trumna z relikwiami św. Andrzeja Boboli,
ledwie wydarliśmy ją z rąk Niemców, ratując od zagłady. Nie możesz odmówić! Spłyną
na ciebie i twoją rodzinę łaski Świętego.
- Dlaczego od razu nie powiedzieliście mi tego? Dokąd mam jechać?
- Na Stare Miasto, na Świętojańską.
Lotnicy układają trumnę z relikwiami na wóz. Woźnica zdejmuje czapkę i idzie z
godnością obok wozu, tak, jak na wiejskim pogrzebie. Przez ulice zasłane gruzem, przez
wyboje wśród rozrywających się pocisków z dział i moździeży, dojeżdzają na Plac
Zamkowy. Znów pojawiają się nad nimi samoloty nieprzyjaciela. W pobliżu wybuchają
bomby. Pozostawiają więc na ulicy wóz i konia i wszyscy chronią się do bram
najbliższych kamienic. Kiedy samoloty odlatują – ruszają znów dalej. Wóz wjeżdza na
ulicę Świętojańską i zatrzymuje się przed kościołem OO. Jezuitów. Lotem błyskawicy
rozchodzi się wieść, że przybył święty Andrzej Bobola. Z zakrystii Domu Zakonnego i
Katedry Wychodzą wszyscy Ojcowie, klerycy i bracia. Wychodzi też arcybiskup Gall,
ks. Biskup A. Szlagowski. Kilku kanoników katedralnych wraz z księdzem prałatem
Kępińskim, proboszczem Katedry, zdejmują koce i trumnę z relikwiami wnoszą do
kościoła Matki Boskiej Łaskawej

Znane i nieznane ciekawostki zasłyszane
W pierwszą niedzielę października odbędzie się 80 Parada
Pułaskiego. Jest to największe polonijne wydarzenie w Stanach
Zjednoczonych ( drugie co do wielkości po irlandzkim Patrick Day).
1 października 2017 roku po reprezentacyjnej Piątej Alei na
Manhattanie przejdzie wielotysięczny, białoczerwony korowód.
W przemarszu w hołdzie bohaterom obydwu krajów ( K. Pułaski
i T. Kościuszko) biorą udział parafie, szkoły, organizacje i firmy
polonijne, harcerze i weterani II wojny światowej, strażacy i
policjanci.

Przed trybuną honorową tradycyjnie odtańczony zostanie polonez.
Tegorocznym Wielkim Marszałkiem Parady został Sławomir Platta,
a mottem : ”Thaddeus Kosciuszko – Hero of Two Nations”.
Po trwającej parę godzin paradzie odbywają się spotkania, zabawy
i biesiady.
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Drogie dzieci i drodzy rodzice
W dniu 15 października świętować będziemy
odpust parafialny oraz czterdziestolecie powstania
PMK w Braunschweigu. Zachęcamy do wzięcia
udziału w uroczystej Mszy świętej i zaangażowanie
się w przygotowania do tego ważnego dla naszej
wspólnoty wydarzenia.

Monstrancja dla Fatimy
100-lecie objawień fatimskich w czasach ciągłych konfliktów
zbrojnych i prześladowania chrześcijan stało się przycinkiem do
zrealizowania daru dla Sanktuarium w Fatimie przez Sanktuarium
Matki Bożej Fatimskiej w
Zakopanem i Fundację
Aniołów Miłosierdzia.
Jest to monstrancja
przedstawiająca Maryję
obleczoną w słońce, u której
stóp znajduje się księżyc.
W sercu znajduje się miejsce,
w którym umieszczony jest
Najświętszy Sakrament.
W aureoli znajdują się
fragmenty 12 meteorytów
a u stóp fragment skały
księżycowej (wszystkie te
fragmenty posiadają
certyfikaty NASA).
Monstrancja ta przemierza polskie parafie, sanktuaria i ośrodki dla
osób niepełnosprawnych by 24 września jako Wotum Polaków dla
Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej być przekazana w uroczystej
Mszy św. w Fatimie.
W trakcie peregrynacji monstrancji zbierane są jałmużny na
powstające pierwsze hospicjum dla dzieci w Wilnie.
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Z notatnika okularnika
Chleb.
Okrągły, podłużny. Mały chlebek i ogromny bochen. Jasny
i ciemny. Ten świeżutki, pachnący, jeszcze gorący i ten
wczorajszy. W cienkich kromeczkach i grubych pajdach.
Chleb nasz powszedni.
Czy zastanawiałeś się kiedyś jaką daleką drogę przebywa – od
jednego ziarna do twojego stołu? Troską ilu osób jest naznaczony?
Czy raczej traktujesz go jako oczywistość codziennego dnia?
Zanim napocznie się bochenek chleba robi się na nim znak
krzyża dziękując Bogu za ten dar. W koszyku wielkanocnym
niesie się go do poświęcenia, dzieli się nim składając świąteczne
życzenia. Chlebem uroczyście wita się gości a oni całują go przez
uszanowanie. Jest ostatnią „deską ratunku” gdy nie ma już
„nic” do zjedzenia.
Często wrzucony do kosza na śmieci na szkolnym korytarzu.

Pamiętaj !
Warto przynajmniej od czasu do czasu podziękować modlitwą
wszystkim tym, którzy dbają o to by nam go nie zabrakło. Jeżeli
nie masz ochoty na kanapkę, którą zrobiła ci mama do szkoły
podziel się nią ze swoim kolegą, miej odwagę przynieść ją z
powrotem do domu. Nigdy nie wyrzucaj jej do śmieci.

PYTANIA.......ODPOWIEDZI.......POSZUKIWANIE
Kto wprowadził czwartą część różańca, Tajemnice Światła?
Czwartą część różańca, Tajemnice Światła ,
wprowadził papież Jan Paweł II listem apostolskim –
Rosarium Virginis Mariae - 16 października 2002 roku.
Składa się ona z następujących tajemnic:
1.Chrzest Pana Jezusa
w Jordanie
2.Cud w Kanie Galilejskiej
3.Głoszenie Królestwa
Bożego i wzywanie do
nawrócenia
4.Przemienienie Pana
Jezusa na górze Tabor
5.Ustanowienie Eucharystii
Jan Paweł II przedstawił
to jako propozycję do rozważań ( a nie obowiązek), która to
w kościele stała się powszechnie praktykowana. Dniem
szczególnie przypisanym do tych tajemnic jest czwartek.

