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Wiatr jesienią ma robotę
w nocy i za dnia.
Ciągle strąca liście złote
i przed siebie gna.
I nasiona drzew bez liku
nosi tu i tam.

Hanna Ożogowska

AKTUALNOŚCI
2 października – Święto Aniołów Stróżów
Święto przewodników dnia codziennego.
Czas..., każdy dzień rozpoczynać prośbą o ich wstawiennictwo.
7 października – Matki Bożej Różańcowej
Święto patronki naszej misji.
Czas..., przypomnieć sobie tajemnice różańca i zacząć modlitwę osobistą, w rodzinie,
we wspólnocie.
14 października – XVIII Dzień Papieski
Dzień młodych pod hasłem „Promieniowanie Ojcostwa”.
Czas..., swoim zaangażowaniem pomóc zdolnej a niezamożnej młodzieży.
- odpust w PMK Braunschweig
Święto naszej wspólnoty parafialnej.
Czas..., aby wszyscy, każdy w miarę swoich możliwości, włączyli się w jej rozwój.
18 października - Milion Dzieci modli się na różańcu o pokój na świecie
Dzień, w którym najmłodsi swoją modlitwą szturmują bramy niebios.
Czas..., dołączyć się do nich.
19 – 20 października – Jasnogórska Noc Czuwania
Święto wszystkich Polaków mieszkających poza granicami naszej Ojczyzny.
Czas..., rozpocząć większy wysiłek w pomnażaniu jej wielkości.
21 października – Światowy Dzień Misyjny
Dzień, który rozpoczyna Tydzień Misyjny w kościele.
Czas..., wesprzeć misjonarzy modlitwą i ofiarnością.
22 październiaka – wspomnienie liturgiczne św. Jana Pawła II
Święto najsłynniejszego Polaka na świecie.
Czas..., przypomnieć sobie Jego nauki i podążyć ich śladami.
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BLASKI I CIENIE.................czyli co w historii
drzemie...............
Drogi do niepodległości
Drogi do niepodległości wiodły nie tylko przez dwory wielkich władców,
ale przede wszystkim przez miasta, miasteczka i wsie, przez poszczególne
rodziny i osobiste losy tysięcy Polaków. Losy każdego z nich w mniejszym lub
większym stopniu budowały to co dla nich było marzeniem a dla nas
jest
codziennością – Polskę.
Związane były one również z czołowymi postaciami tamtych czasów. Jedni
walczyli w okopach frontowych, inni w salonach europejskich i światowych
stolic.
Józef Piłsudski – urodzony na Wileńszczyźnie, od najmłodszych lat
zaangażowany w działalność niepodległościową, aresztowany, skazany, zesłany
do Irkucka. Po odbyciu kary dalej uczestniczy w tworzeniu organizacji
konspiracyjnych, szkoleniu przyszłych żołnierzy, z których powstanie słynna I
Kompania Kadrowa i Legiony Polskie. Osadzony w Magdeburgu za odmowę
złożenia przysięgi na wierność cesarzowi.
Roman Dmowski – syn warszawskiego kamieniarza, absolwent Uniwersytetu
Warszawskiego, aresztowany, więziony w warszawskiej Cytadeli, publicysta.
Gdy wybucha I wojna światowa doprowadza do utworzenia Armii Polskiej
we Francji i niezmordowanie negocjuje z mocarstwami.
Ignacy Jan Paderewski – urodzony na Podolu, wybitny pianista i kompozytor,
studiował w Warszawie, Berlinie i Wiedniu, występował prawie we wszystkich
krajach Europy, obu Ameryk, w Afryce i Australii, ale zawsze wspierał wszelkie
inicjatywy na rzecz niepodległej Polski. To dzięki jego osobistym wpływom
dotarł do prezydenta Ameryki Th. Wilsona przekonując go do wsparcia dążeń
Polaków.
Wincenty Witos – rolnik, urodzony w Wierzchosławicach koło Tarnowa,
uczący się w wiejskiej szkole działacz chłopski czy
Wojciech Korfanty – syn górnika z Siemianowic Śląskich, który walczył o
polskość Śląska.
I wielu wielu innych..........tak różnych, ale z jednym celem w sercu.

Dnia 7 października 2018 roku w Gdańsku w
bazylice pod wezwaniem św. Brygidy, gdzie
znajduje się Bursztynowy Ołtarz Ojczyzny pod
patronatem ks. Arcybiskupa Metropolity
Gdańskiego Sławoja Leszka Głódzia odbył się
koncert w 40 rocznicę wyboru Jana Pawła II na
papieża.
Hymn Papieski – „Santo Subito” –
przygotowany z okazji kanonizacji i hymn
napisany z okazji 40 rocznicy powołania na
Stolicę Piotrową Karola Wojtyły wykonała pani
Alicja Węgorzewska, która dzieciom naszej
misji przekazała płytki CD z hymnem „Santo
Subito”.
Za ten gest serdecznie pani Alicji dziękujemy.

Weronika Werra

Znane i nieznane ciekawostki zasłyszane
Muzeum Monet i Medali.

11 sierpnia 2011 r. ks. Kardynał Stanisław Dziwisz otworzył i poświęcił Muzeum
Monet i Medali Jana Pawła II w Częstochowie.
Jest to największa kolekcja numizmatyczna na świecie (większa niż zbiory znajdujące
się w muzeum watykańskim) poświęcona temu wielkiemu Polakowi.
Kolekcję zapoczątkował
Wojciech Grabowski
z Londynu (ok. 3500
egzemplarzy), którą odkupił i
poszerzył Krzysztof Witkowski.
Obecnie zbiory liczą ponad
11 tysięcy pozycji w tym
6000 medali i ok. 1500 monet
z całego świata.

Od ważących kilogramy „kolosów” do
filigranowych dzieł sztuki. Wiele z monet
czy medali jest unikatowych.
W muzeum tym znajdują się również
relikwie oraz pamiątki związane
Janem Pawłem II.

z

Warto, będąc w Częstochowie wybrać się
do tego muzeum, które mieści się przy ulicy
Jagiellońskiej 67/71.

Myśli i słowa czyli Ojczyzny osnowa

„To jest Polska”
Kiedy nagle las zaszumi,
mowę sosny gdy zrozumiesz...
To jest Polska.
Gdy zobaczysz gdzieś topole
królujące ponad polem...
To jest Polska.

Ujrzysz biały krzyż wycięty,
hełm i pod nim piasek święty...
To jest Polska.
Zbigniew Jarzyna

