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Zapachniał tatarak
zielony i młody,
Co wyrósł tak bujnie
u tej czystej wody.
Cieszą się dokoła
chłopcy i dziewczęta:
umaimy progi
w te Zielone Święta.

Umaimy progi,
umaimy ściany:
Będzie pachniał majem
cały dom kochany.
E. Szelburg-Zarembina

AKTUALNOŚCI
1 maja – Świętego Józefa Robotnika
Dzień, w którym dziękujemy ludziom wszelkich zawodów za ich wkład w dobro wspólne i prosimy
patrona ludzi pracy o obfite dla nich błogosławieństwo.
2 maja – Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej
Dzień Polaków i Polonii Zagranicznej
To dzień, który w nas – Polakach, rozrzuconych po całej kuli ziemskiej ma wzmocnić więź łączącą
nas z Ojczyzną, a także pogłębić naszą wiedzę o symbolach narodowych.
3 maja – Uroczystość Najświętszej Maryi Królowej Polski
Święto Konstytucji 3-maja
W tym dniu historia naszego narodu nierozerwalnie łączy się z zawierzeniem jego losu opiece Matki
Bożej.
10 maja – Wniebowstąpienie Pańskie
Czterdzieści dni po Wielkanocy Pan Jezus został wzięty do nieba i tym samym wskazał nam cel
naszej ziemskiej wędrówki.
13 maja – Pierwsza Komunia Święta
W tym szczególnym dniu obejmijmy swoją modlitwą każde dziecko przystępujące do Stołu
Pańskiego.
20 maja – Uroczystość Zesłania Ducha Świętego
Pięćdziesiąt dni po zmartwychwstaniu Pan Jezus zsyła na Apostołów Ducha Świętego. Pamiętajmy, że
Duch Święty pomaga nam podążać do Ojca obdarzając nas darami już od sakramentu chrztu św.
21 maja – Święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła
Maryję Matką Kościoła czyli całego ludu chrześcijańskiego, zarówno wiernych, jak i pasterzy ogłosił
papież Paweł VI 21 listopada 1964 r.
26 maja – Dzień Matki
Nie zapomnijmy o życzeniach, kwiatach i modlitwie. Uczyńmy ten dzień wyjątkowym dla każdej
Mamy.
27 maja – Uroczystość Trójcy Przenajświętszej
Czyniąc znak krzyża: „W imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego” wyznajemy prawdę wiary w jednego
Boga w trzech Osobach.
31 maja – Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa
W tym dniu czcimy Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Najpierw gromadzimy się na
Mszy św., a potem bierzemy udział w procesji ulicami naszego miasta do czterech ołtarzy.

Znane i nieznane ciekawostki zasłyszane
Litania Loretańska.
Nabożeństwa majowe kojarzą się ze śpiewaniem Litanii Loretańskiej, która
wbrew pozorom nie powstała wcale w Loreto (sanktuarium we Włoszech, które
posiada ściany z domu Maryi z Nazaretu). Jej początki sięgają chrześcijańskiego
Wschodu gdzie ok. VI wieku wykonywano hymn Akatyst, w którym powtarzał
się zwrot „Zdrowaś” lub „Witaj”.
Jednak rozbudowanie wezwań do Maryi w Litanii do Wszystkich Świętych
doprowadziło do oddzielenia tych litanii.
Litanii maryjnych powstało wiele
dlatego papież Klemens VIII w 1601 r.
wydał dekret by wszystkie litanie były
zatwierdzane przez Stolicę Apostolską, z
wyjątkiem tej, którą zwykło się śpiewać
w świętym Domku w Loreto. Najstarszy
jej rękopis pochodzi z XIIw., a jej tekst
pojawił się w pierwszym drukowanym
modlitewniku tego sanktuarium. Stąd
nazwa „loretańska”.
Liczba wezwań ulega zmianie. Na
początku było ich 43, później już tylko
sami papieże mogli dodawać kolejne
wezwania. I tak np.:„Wspomożenie
wiernych” – po zwycięskiej bitwie floty chrześcijańskiej pod Lepanto
„Królowo Różańca Świętego” – wprowadził Leon XIII
„Matko Kościoła” – Paweł VI podczas II Soboru Watykańskiego
„Królowo pokoju” – Benedykt XV w czasie I wojny światowej
„Królowo rodzin” – Jan Paweł II w 1995 r. w związku z 700-leciem sanktuarium
w Loreto.
W 1908 r. Kościół w Polsce uzyskał zgodę na dodanie wezwania „Królowo
Korony Polskiej” zmienione później na „Królowo Polski”.
Do litanii tej ułożono wiele melodii. Jedną z nich napisał W.A.Mozart.

PYTANIE.......ODPOWIEDZI.......POSZUKIWANIE

Dlaczego hostia jest biała?

Hostia (z łac. ofiara) to okrągły opłatek z mąki pszennej, który od
momentu konsekracji staje się prawdziwym ciałem Chrystusa.
W obecnej
formie znany jest
od XII w.
Przepisy prawa
kościelnego
mówią, że do
wypieku hostii
używa się mąki
pszennej i wody.
Połaczone w
odpowiedniej
proporcji są
mieszane, nastąpnie wylewa się je do maszyn z wygrawerowanymi
wzorami hostii. Po upieczeniu opłatki leżą w pomieszczeniu z
nawilżonym powietrzem. Gdy zmiękną dopiero wtedy wycina się
z nich komunikanty czy hostie.
Jeśli wodę miesza się z samą mąką to hostie są białe, jeśli dodaje się
otręby pszenne to hostie nabierają kremowego koloru.
Pieczeniem hostii zajmują się przeważnie siostry zakonne.

POCZYTAJ MI MAMO
POCZYTAJ MI TATO..........
Tajemnica Trójcy Świętej
- Tajemnice i tajemnice. Wszystko przede mną ukrywają – marudził mały
Maciek, gdy Marta powiedziała, że dziś jest uroczystość Trójcy Świętej i że to
tajemnica.
- Co przed tobą ukrywają? – zdziwiła się Marta.
- Nie wiem, ale sama mówisz o „tajemnicy”.
- Mój kochany – powiedziała Marta tonem dorosłej osoby – tajemnice wiary to
nie to samo co sekrety mojej koleżanki Ani, której tak nie lubisz, bo wszystko mówi
mi na ucho. Tajemnice wiary to prawdy o Panu Bogu. Nigdy byśmy ich nie poznali,
gdyby Pan Bóg sam ich nam nie objawił.
Po chwili dodała pojednawczo:
- Wiesz, to tajemnice dotyczące Pana Boga, więc nie mieszczą się nam całkiem
w głowie. Tylko troszeczkę. Dlatego możemy o nich myśleć całe życie i zawsze
będą dla nas tajemnicą.
- Powiedz mi taką tajemnicę – zaczął prosić Maciek.
- Na przykład to, że Maryja jest Mamą Pana Jezusa. I to, co mówimy na Mszy
świętej: „Oto wielka tajemnica wiary...”
-„Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i
oczekujemy Twego przyjścia w chwale!” – Maciek był bardzo zadowolony, że
„umie” tajemnicę.
- No właśnie. I Trójca Święta też jest tajemnicą wiary.
- A co to znaczy „Trójca Święta”?
Marta zastanawiała się.
- Wiesz, to jest najtrudniejsze. Trójca Święta to Pan Bóg. Ksiądz na religii
powiedział tak: Pan Bóg jest jeden, ale nigdy nie jest sam. Zawsze jest Ojciec, Syn
i Duch Święty.
Następnego dnia Maciek miał religię w przedszkolu. Gdy Łukasz zapytał siostrę
katechetkę: „A gdzie mieszka Duch Święty?”, Maciek obruszył się:
- Jak to, nie wiesz? Tam gdzie Bóg Ojciec i Jego Syn, Pan Jezus. Oni zawsze są
razem! – A siostra katechetka uśmiechnęła się do Maćka zadowolona i kiwnęła
głową.
Ks. W. Kubik SJ

BLASKI I CIENIE.......................czyli co w historii
drzemie...............
Drogi do niepodległości.

Rok 1830 naznaczony został Powstaniem Listopadowym, które rozpoczęli
podchorążowie szkoły wojskowej pod dowództwem Piotra Wysockiego.
Niestety powstanie skończyło się klęską a do historii przeszła niewątpliwie bitwa
pod Olszynką Grochowską czy obrona Woli przez generała Józefa Sowińskiego.
Duża część walczących udała się na emigrację zwłaszcza do Francji i innych
krajów europejskich gdzie włączali się w pracę różnych organizacji – by nie
tylko z bronią walczyć o wolność dla swojej ojczyzny (tworzenie instytucji,
szkolnictwa polskiego). Na emigracji tworzyło grono znakomitych pisarzy (A.
Mickiewicz, J. Słowacki, C:K: Norwid) czy artystów (F. Chopin).
Gdy wybuchło powstanie na Węgrzech Polacy pospieszyli Węgrom na pomoc
i stworzyli odrębny Legion Polski pod dowództwem Józefa Bema.
W styczniu 1863 r. wybucha kolejne powstanie jako protest przeciwko
przymusowemu wcielaniu młodzieży polskiej do rosyjskiej armii.
Była to typowa wojna partyzancka prowadzona w bardzo ciężkich warunkach.
Oddziały zbierały się po wsiach i lasach - atakowały wojska rosyjskie czy linie
kolejowe.
Powstaniem tym kierował tajny Rząd
Narodowy na czele z Marianem
Langiewiczem, którego po
aresztowaniu zastąpił Romuald
Traugutt. Niestety i on został
aresztowany i 5 sierpnia 1864 r.
stracony.
Pomimo stoczenia około tysiąca potyczek powstanie
upadło rozpoczynając kolejne prześladowania ludności polskiej.

Myśli i słowa czyli Ojczyzny osnowa
„Barwy ojczyste”
Powiewa flaga, gdy wiatr się zerwie,
A na tej fladze, biel i czerwień,
Czerwień to miłość,
Biel serce czyste,
Piękne są nasze barwy ojczyste.

Czesław Janczarski

*Obecnie kwestie polskich barw narodowych reguluje Ustawa z dnia
31 stycznia 1980 r., której zapis brzmi: „Barwami Rzeczypospolitej Polskiej
są kolory biały i czerwony, ułożone w dwóch poziomych, równoległych pasach
tej samej szerokości, z których górny jest koloru białego , a dolny czerwonego.
Przy umieszczaniu barw Rzeczypospolitej Polskiej w układzie pionowym kolor
biały umieszcza się po lewej stronie płaszczyzny oglądanej z przodu. Barwy
Rzeczypospolitej Polskiej stanowią składniki flagi państwowej Rzeczypospolitej
Polskiej. Flagą państwową Rzeczypospolitej Polskiej jest prostokątny płat
tkaniny o barwach Rzeczypospolitej Polskiej, umieszczony na maszcie”.

