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Luty zbyt pospiesznie zdjął zimowe buty,
dotknął ziemi i syknął –
szczypie zimno!
Ukradkiem spojrzała królowa zima
i nadąsana dmuchnęła jeszcze
pierzyną śniegu i trzyma.
Aleksandra Sołtysiak

AKTUALNOŚCI
2 lutego – Święto Ofiarowania Pańskiego
Tak jak Jezus jest światłością świata, tak i my starajmy się być światłem dla
innych ludzi. Przynieśmy świece na mszę św., pamiętajmy, że powinny one
towarzyszyć nam przy okazji różnych nabożeństw i udzielaniu sakramentów.
- Dzień Życia Konsekrowanego
Dziękujmy Bogu za wszystkie osoby konsekrowane zgromadzone w licznych
zakonach i instytutach apostolskich, które otaczają nas swoją modlitwą i
udzielają pomocy na różnych polach naszego życia.
Módlmy się o liczne i dobre powołania.
11 lutego – Światowy Dzień Chorego
Przesłaniem XXVII Dnia Chorego są słowa: „Darmo otrzymaliście, darmo
dawajcie” (Mt 10,8). W swoim orędziu papież Franciszek jako przykład do
naśladowania wskazał nam św. Matkę Teresę – „Ona pomaga nam zrozumieć, że
jedynym kryterium działania musi być bezinteresowna miłość wobec
wszystkich”.
Główne obchody odbędą się w Kalkucie w Indiach.
28 lutego – Tłusty Czwartek
Ostatni czwartek przed Wielkim Postem zwany (w Polsce) zapustami.
Bawiąc się na ostatnich karnawałowych zabawach nie zapomnijcie w tym dniu
zjeść przynajmniej jednego pączka. Według tradycji ma to przynieść szczęście i
powodzenie w całym roku.
A najlepiej jeśli był by to” pączek dla Afryki”
https://paczek.kapucyni.pl/
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POCZYTAJ MI MAMO
POCZYTAJ MI TATO..........
Światłość świata.

Agnieszka od niedawna mieszkała w małym domku w głębi ulicy
Klonowej. Czekała na gości: ciocię, wujka i ich synka Filipa. Pierwszy
raz odwiedzali ją w tym domu. Mieli przyjechać wieczorem pociągiem,
potem przesiąść się na autobus i z przystanku przyjść piechotą. Tatuś
wyjechał do Warszawy i wyszła po nich tylko mama, a Agnieszka została
w domu. Wyglądała przez okno na ulicę oświetloną przez latarnie. Nagle...
zgasło światło. Agnieszka aż krzyknęła z przestrachu. Wokół ciemności!
Nie widziała nawet swojej wyciągniętej ręki! Za oknem też ciemno. „Jak
oni trafią?” – pomyślała z troską. W
końcu dostrzegła na uliczce światełko.
Drgało i ruszało się jak żywe.
Dziewczynka domyśliła się, że to ktoś
niesie w ręku latarkę. Światło zbliżyło się
do ich płotu: jacyś „czarni” ludzie
podeszli do drzwi domu. Agnieszce serce
zaczęło bić mocniej: co to będzie? Nagle
zgrzytnął w zamku klucz. Agnieszka
usłyszała głos mamy:
- Agnieszko! Już jesteśmy! Wujek na szczęście miał latarkę! Za chwilę
mama zapaliła świeczki na dużym świeczniku, który stał w pokoju na
szafce. Jak jasno! Agnieszka podskoczyła z radości.
- Trafiliśmy, bo mieliśmy światło! – zawołał wujek, wchodząc do pokoju,
i podniósł Agnieszkę wysoko.
- Zawsze miej przy sobie światło. A najważniejsze jest światło w twojej
duszy, abyś wiedziała co w życiu robić.
- A skąd mam wziąć światło w duszy? – spytała Agnieszka.
- Daje je Pan Jezus. On powiedział: „Kto idzie za Mną, nie idzie w
ciemnościach”.
Teresa Czarnecka

Święci w niebo wzięci
Święty Błażej

ur. ok III w. w Cezarei Kapadockiej
zm.ok 316 r. w Sebasto (Armenia)

Podobno urodził się w zamożnej rodzinie i uzyskał staranne wykształcenie.
Był lekarzem cieszącym się wielkim uznaniem, porzucił jednak swój zawód
i
oddał się służbie Bogu. Został biskupem w Sebaste gdzie nie tylko nauczał, ale
również uzdrawiał (między innymi syna kobiety, któremu ość przebiła gardło).
Po aresztowaniu i osadzeniu w więzieniu nie wyrzekł się wiary i dalej niósł
otuchę swoim współwięźniom.
Po torturach został ścięty mieczem.
Pochowano go w Sebasto, ale w 732 r.
ormiańscy chrześcijanie postanowili
wywieźć część relikwi do Rzymu.
Niestety gwałtowna burza przerwała ich
podróż w Matei (Potenza) gdzie złożono
relikwie świętego w małym kościółku
(obecnie katedra).
Jest patronem Dubrownika (Chorwacja),
orędownikiem w chorobach gardła,
opiekunem zwierząt domowych,
laryngologów, fletnistów, gręplarzy,
kamieniarzy.
Przedstawiany jako biskup, który
błogosławi.
Atrybutami św. Błażeja są: pastorał, dwie
skrzyżowane świece, ptaki z
pożywieniem w dziobie, zgrzebło (narzędzie tortur).

Modlitwa:
Panie, wysłuchaj swój lud za wstawiennictwem św. Błażeja. Pomóż nam cieszyć
się spokojem w życiu doczesnym i znaleźć wieczne schronienie w życiu
wiecznym.
Amen.

PYTANIE.......ODPOWIEDZI.......POSZUKIWANIE
Co to są „błażejki”?
Błażejki to dwie małe skrzyżowane świece, których końce połączone są woskową pętlą,
święcone w dniu św. Błażeja (3 luty).
Po poświęceniu ksiądz przykłada świece do gardła wiernego i odmawia modlitwę:
„Za pośrednictwem św. Błażeja niech cię Pan ustrzeże przed chorobami gardła
wszelkim złem.”
Obrzęd ten był znany w Polsce już w XVI wieku.

i

Znane i nieznane ciekawostki zasłyszane
Order Uśmiechu.
Jest to odznaczenie nadawane od 1968 r. przez dzieci dla dorosłych za ich działalność
przynoszącą dzieciom radość.
Pomysł narodził się podczas wywiadu jakiego udzielała Wanda Chotomska (twórczyni
dobranocki dla dzieci „Jacek i Agatka”) dziennikarzom „Kuriera Polskiego” gdzie
opowiedziała historię chłopca leżącego w
szpitalu a pragnącego nagrodzić swojego
lekarza.
W rozpisanym konkursie na projekt
medalu zgłoszono ok. 44 tysiące
propozycji, z których wybrano projekt 9letniej Ewy Chrobak z Głuchołaz.
Rangę międzynarodową odznaczeniu nadał
Kurt Waldheim (sekretarz generalny ONZ)
w Międzynarodowym Roku Dziecka w
1979 r.
Odznaczenie przyznaje Kapituła Orderu
(obecnie znajduje się w niej 55 osób z
różnych krajów świata), której kanclerzem
jest Marek Michalak.
Order numer 1 otrzymał 1 lutego 1969 r.
Wiktor Dega – lekarz ortopeda z Poznania.
Do dnia dzisiejszego zostało nagrodzone
ok. 900 osób z ponad 40 krajów świata m.
in. papieże Jan Paweł II i Franciszek,
Dalajlama, Matka Teresa z Kalkuty,
królowa Szwecji Sylwia, Ewa SzelburgZarembina i Joanna Porazińska (autorki
poezji dla dzieci), Irena Sendlerowa
(uratowała w czasie wojny 2500
żydowskich dzieci), Eleni i Majka
Jeżowska (piosenkarki), Hilary Koprowski
(odkrywca szczepionki przeciwko chorobie Heinego-Medina), biskup Antoni Długosz,
ks. Jan Twardowski, o. Leon Knabit.
Ceremonia nadania orderu składa się z pasowania na kawalera czerwoną różą i wypiciu
przez niego pucharu kwaśnego soku z cytryny......oczywiście z uśmiechem.
W Polsce znajduje się 56 szkół noszących imię Kawalerów Orderu Uśmiechu.

BLASKI I CIENIE...........czyli co w historii
drzemie.
Największa bitwa powstania listopadowego.
25 lutego 1831 r. stoczono najkrwawsze walki o lasek olchowy w pobliżu wsi
Grochów pod Warszawą.
Naprzeciw siebie stanęły – wojska rosyjskie pod wodzą I. Dybicza
(60 tys. żołnierzy i 200 dział) i wojska polskie pod dowództwem
J. Chłopickiego (40 tys. żołnierzy i 120 dział).
Lasek przechodził z rąk do rąk a sama bitwa nie została roztrzygnięta na polu
walki, ale
przyniosła
taktyczne
korzyści
Polakom,
którzy zatrzymali
marsz
liczniejszych
oddziałów
rosyjskich na
Warszawę.
Straty obu stron
przekroczyły 15
tys. żołnierzy.
Obecnie na jej
terenie znajduje
się pomnik i
krypta, w której złożono szczątki poległych w bitwie.
„Olszynka Grochowska” to także jeden z najsłynniejszych obrazów jakie
namalował Wojciech Kossak. Pierwotna wersja powstała w 1887 r. a obraz ten
kupił hr. Feliks Mycielski i umieścił w swojej rezydencji w Boryniczach na
Ukrainie. Niestety spłonął w 1915 r.
Znana z licznych reprodukcji „Olszynka” cieszyła się taką popularnością,
że W. Kossak stworzył kilka replik tego obrazu.
Jedna z nich namalowana w 1928 r. znajduje się w Muzeum Wojska Polskiego w
Warszawie.

