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    Jesień – roztargniona malarka – 

gubi farby po lasach i parkach, 

a ja biegam wciąż za nią z ochotą 

i znajduję brąz, czerwień i złoto. 

 

 

 

 

                                                                    Marek Głogowski 

 

 

 

 

 

 



AKTUALNOŚCI 

 
2 października  – Święto Aniołów Stróżów 

Towarzyszą nam codziennie i od święta, nie opuszczają nawet wtedy gdy 

wszyscy nas opuszczą. Niezawodni przyjaciele. 

                                                                

7 października  – Matki Bożej Różańcowej 

To Różaniec jest streszczeniem Ewangelii, to towarzyszenie Jezusowi od 

narodzenia do zmartwychwstania i wniebowstąpienia. To modlitwa za misje, 

rodziny i pokój. To patronka naszej Misji. Nie zaniedbujmy więc różańca 

składając na ręce Maryji wszystkie nasze troski. 

 

10 października – XXI Dzień Papieski pod hasłem „Nie lękajcie się” 

To najbardziej chyba na świecie znana wypowiedź Jana Pawła II, która 

niewątpliwie dodaje nam odwagi do zmierzenia się z niechęcią czy wręcz 

wrogością przeciwników Kościoła. 

 

15 - 16 października – Jasnogórska Noc Czuwania 

Po raz 36 Polonia z najdalszych zakątków przybędzie do swojej Matki by 

rozważać słowa sługi Bożego Augusta Kardynała Hlonda „Być katolikiem w 

sercu”. 

 

18 października  - Milion Dzieci modli się na różańcu o pokój na świecie 

Weź różaniec do ręki i dołącz do dzieci wszystkich kontynentów by opleść całą 

kulę ziemską słowami, które mogą odmienić jej oblicze.  

 

22 październiaka – wspomnienie liturgiczne św. Jana Pawła II 

Wielki Polak, który nie bał się podejmować krzyża codzienności. 

 

24 października – Światowy Dzień Misyjny 

Dzisiejsza niedziela rozpoczyna w Kościele katolickim tydzień misyjny, który 

staje się okazją do modlitwy i ofiary na rzecz misjonarzy będących nie tylko 

głosicielami Ewangelii, ale także lekarzami, nauczycielami czy budowniczymi 

lokalnych kościołów. 
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BLASKI I CIENIE.................czyli co w historii 
                                                drzemie............... 

 

Kontrtorpedowiec ORP Błyskawica 

 

1 października 85 lat temu czyli w 1936 r. zwodowano ten najstarszy 

zachowany niszczyciel. Jest on jedynym bojowym okrętem alianckim, 

który uczestniczył aktywnie w działaniach wojennych od 1 września   

1939 r. do 8 maja 1945 r.  

„Okręt działał na Morzu 

Północnym i Atlantyku, w 

kampanii norweskiej i ewakuacji 

wojsk sojuszniczych z Dunkierki, 

bronił Cowes przed atakami 

Luftwaffe, operował na Morzu 

Śródziemnym wspierając Maltę i 

działania w Afryce Północnej, 

osłaniał lądowanie aliantów w 

Normandii. Już po zakończeniu 

działań wojennych wziął udział w niszczeniu przejętych niemieckich     U-

bootów”. 

Do kraju „Błyskawica” wróciła w 1947 r. i jeszcze 20 lat pozostawała na 

służbie.  

Obecnie jest to okręt – 

muzeum, wizytówka Polski i 

Gdyni. 

ORP „Błyskawica” wciąż nosi 

biało-czerwoną banderę. 

Pozostaje w składzie 3. 

Flotylli Okrętów Marynarki 

Wojennej i ma etatową 

marynarską załogę. Na jej 

pokładzie można obejrzeć wystawę poświęconą walkom polskich 

marynarzy podczas II wojny światowej. 

 
 

 



POCZYTAJ MI MAMO..... 

        POCZYTAJ MI TATO ........... 

 

   Minął pierwszy miesiąc nauki, a więc zapewne przyzwyczailiśmy się do wczesnego 

wstawania, odrabiania zadań domowych i wykonywania wielu innych szkolnych 

obowiązków. 

    Obecnie przeżywamy piękny, choć już jesienny miesiąc – październik. Jest on 

poświęcony Matce Bożej Królowej Różańca Świętego. W każdym dniu października 

pragniemy czcić Maryję, uczestnicząc w nabożeństwach różańcowych, które 

odprawiane są w naszych kościołach. Proszę Was wszystkich, abyście nie zmarnowali 

tego miesiąca, ale każdego dnia z sercem odmawiali Różaniec św. z miłości do Matki 

Bożej. Odkryjmy na nowo, jak ogromną moc i głębię posiada modlitwa różańcowa oraz 

jak wielkim jest ona dla nas darem. W tym celu przeczytajmy list apostolski Ojca 

Świętego Jana Pawła II o Różańcu św.  

     Matka Boża wielokrotnie przychodziła na 

ziemię, by prosić o codzienne odmawianie tej 

modlitwy. Szczególnie swoje wezwanie skierowała 

w Fatimie przez Łucję, Franciszka i Hiacyntę, 

którym się objawiła. Różaniec jest modlitwą daną 

każdemu z nas na te czasy. Każdy jest wezwany do 

jej odmawiania. Modlitwa różańcowa jest 

streszczeniem Ewangelii – przez rozważanie 

tajemnic różańcowych poznajemy życie Jezusa 

Chrystusa i Matki Bożej. Różaniec jest potężną 

bronią przeciwko złu. Kiedy w skupieniu go 

odmawiamy, całe niebo spieszy nam z pomocą i 

ochroną. Maryja z wielką radością wysłuchuje 

naszej modlitwy różańcowej i wyprasza u Boga 

wszelkie potrzebne nam łaski. Każdy człowiek, 

który odmawia Różaniec św., zostaje otoczony 

przez Matkę Bożą szczególną opieką i prowadzony 

jest pewną i bezpieczną drogą do nieba. 

    Pamiętajmy o tym, że modlitwa różańcowa potrzebna jest każdemu z nas, abyśmy 

mogli jednoczyć się z Bogiem i wzrastać w świętości, oraz dla ratowania świata i 

nawrócenia grzeszników. Dlatego zachęcam Was do jej odmawiania, bo może ktoś z 

Was jeszcze tego nie czyni. Spróbujcie modlić się przez cały październik, a potem przez 

następne miesiące. Nie zawsze będzie nam łatwo. (...) Zachęcajcie także innych do 

uczestnictwa w nabożeństwach różańcowych. (...) 

    Niech Maryja przez Różaniec przemienia nas samych, nasze rodziny, otoczenie i cały 

świat!  

 

                                                                                                Madzia Buczek  

                                                  Podwórkowe Koła Różańcowe Dzieci                                                              

 



W SKRÓCIE 

 
1 października 1881 r. przyszedł na świat  najpopularniejszy 

konstruktor samolotów William Edwarg Boeing ( właściwie 

Wilhelm Eduard Böing). 

Był synem niemieckiego inżyniera, który w wieku 22 lat 

przybył do USA. 

Po śmierci ojca w wieku 13 lat matka wysyła go na naukę 

do Szwajcarii. Wraca w 1900 r. zmienia nazwisko, zapisuje 

się na studia, ale po trzech latach rzuca naukę i zaczyna 

pracować w firmie ojca zajmując się obróbką drewna. Pobyt 

na targach w Seattle rozpala jego miłość do samolotów. 

Pierwszy samolot buduje z „drewna, lnu i drutu” i sam go 

pilotuje. 

Gdy umiera w 1956 r. jego firma jest największym 

przewoźnikiem 

pasażerów w ruchu lotniczym. 

 

3 października 1226 r. umiera Jan Bernardone czyli 

św. Franciszek z Asyżu. Ten założyciel trzech 

zakonów franciszkńskich mając 25 lat porzucił 

dostatki, rodzinny dom i zaczął żyć jak żebrak. 

Wydziedziczony przez ojca odszedł „ażeby poślubić 

Panią Biedę” i służyć ubogim jako pustelnik. W 1210 

roku miał już naśladowców i narodził się w ten sposób 

zakon braci mniejszych. Bracia odmówili posiadania 

jakiejkolwiek własności i przyjmowania jakichkolwiek 

urzędów. Ruch franciszkański ogarnął całą Europę, 

powstał zakon żeński i zakon, którego członkami 

mogli być ludzie świeccy. 

W 1224 r. otrzymuje stygmaty Męki Pańskiej. Jest 

jednym z najpopularniejszych świętych. 

 

14 października 1926 r. wydano w Londynie 

powieść dla dzieci „Kubuś Puchatek” angielskiego 

pisarza Alana Aleandra Milne’a. 

Kubuś Puchatek ( z ang. Winnie –the -Pooh) to 

nazwa fikcyjnej postaci, czyli pluszowego misia, 

który swoje imię zawdzięcza synowi pisarza. 

W czasie wycieczki do londyńskiego zoo zobaczył 

tam niedźwiedzicę Winnipeg i tak nazwał swoją 

przytulankę. 

Polskie najstarsze tłumaczenie pochodzi z 1938 r. 

Książka doczekała się wielu ekranizacji. 

 

 



 
 

 



Znane i nieznane ciekawostki zasłyszane 
 

Statua Wolności. 
 

To jeden z najbardziej rozpoznawalnych pomników na świecie położony na wyspie 

Liberty Island u wrót Nowego Jorku. 

Jego architektem jest Federic Auguste Bartholdi a autorem stalowej konstrukcji 

Gustaw Eifel.  
Została podarowana Stanom 

Zjednoczonym Ameryki Północnej 

przez Francję z okazji setnej rocznicy 

deklaracji niepodległości.  

Posąg przedstawia kobietę, która stoi 

na zerwanym łańcuchu, w prawej 

wyciągniętej ku górze dłoni trzyma 

płonącą pochodnię, a w lewej tablicę, 

na której widnieje napis : 

              ,,4 lipca 1776 r.                    

Dzień Niepodległości Ameryki. ” 

Wysokość statuy od podstawy do 

wierzchołka pochodni wynosi 46,5m  

(od ziemi do najwyższego punktu 

92,99 m). Długość dłoni to 5 m, 

palca wskazującego 2,44 m a nosa 

1,48 m. 

Cały posąg waży 229 ton. We 

wnętrzu umieszczono dwa ciągi 

kręconych schodów po 168 stopni     

i trzecie prowadzące do pochodni. 

Korona ma 7 promieni i znajduje się w niej 25 okien. 

Statue zbudowano w Paryżu po czym rozebrano na 300 części i spakowyno do 214 

skrzyń, które drogą morską 17. 06. 1885 r. przybyły do Stanów Zjednoczonych. 

Postument jest dziełem Amerykanina Richarda Morrisa Hunta a jego budowę 

wsparło ok.120 tys. darczyńców, nazwiska których zgodnie z obietnicą opublikował 

w swojej gazecie wydawca Joseph Pulitzer. 

Ceremoni otwarcia 28.10.1886 r. dokonał ówczesny prezydent Grover Cleveland. 

Na początku statua była złoto brązowa a swój obecny kolor zawdzięcza materiałowi, 

z której jest wykonana. Miedź na skutek utleniania staje się zielona. 

Przez pierwszych 16 lat była wykorzystywana jako latarnia morska. 

Kopia Statuy Wolności znajduje się w Paryżu na Wyspie Łabędziej. Jest jednak       

4 razy mniejsza od orginału. 

W Polsce jej repliki można oglądać w kilku parkach miniatur. 



Najpiękniejsze Sanktuaria 
 

Kościół św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Rzymie 
 

Od 430 lat czyli od 13 października 

1591 r. – dnia jego konsekracji przez 

biskupa Jerzego Radziwiłła - jest 

miejscem nierozerwalnie związanym z 

pielgrzymowaniem Polaków do grobów 

św. Piotra i Pawła. 

Zawdzięczamy to kardynałowi 

Hozjuszowi, który zabiegał u papieża 

Grzegorza XIII o jakieś miejsce dla 

pielgrzymujących rodaków. Papież 

przyznał mu mały kościół w samym 

centrum starożytnego Rzymu. 

Zbudowany na fundamentach 

antycznego teatru kościół pw. Salvatore 

dei Pensili był zrujnowany więc 

kardynał poprosił króla Stefana Batorego 

i jego żonę Annę Jagiellonkę o wsparcie. 

Obecny wygląd i wystrój kościoła to 

efekt przebudowy w XVIII w.  

Świątynię udekorowali polscy i włoscy 

artyści. 

        W ołtarzu głównym znajduje się obraz 

przedstawiający Jezusa Zbawiciela w otoczeniu 

świętych polskich – św. Stanisława, Wojciecha i 

Jacka. 

       Na suficie barokowy fresk ukazujący chwałę 

św. Stanisława. 

       W zakrystii na uwagę zwraca marmurowa 

posadzka z herbami abp Józefa Gawliny (biskupa 

polowego)  i polskich jednostek wojskowych 

uczestniczących II wojnie światowej na zachodzie. 

      W archiwum kościoła przechowywana jest 

orginalna papieska Bulla fundacyjna. 

Kościół a także przylegające do niego budynki to 

najstarsza poza granicami kraju placówka polska. 


