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Czerwiec nakrapiany wiśniam   Książki w kąt ( i cała wiedza 

róże zakwitły w ogrodzie.               chociaż na dwa miesiące 

Tuż ,tuż wakacje przed nami          Teraz lasy i polna miedza 

i nowe cuda w przyrodzie.                      góry i plaża gorąca 

 

) 

 

 

 

 

. 

, 

. 

                                                         Ewa Lepkowska 

 

 

 



AKTUALNOŚCI 
 

1czerwca – Dzień Dziecka 

Święto wszystkich dzieci niezależnie od ich pochodzenia czy statusu 

społecznego. W tym dniu obraduje w Warszawie Sejm Dzieci i 

Młodzieży, który stara sie zwrócić uwagę dorosłych na problemy 

najmniejszych obywateli naszego kraju. 

 

 

13 czerwca – Bierzmowanie 

Pod przewodnictwem biskupa Adama Bałabucha młodzież naszej 

Misji przystąpi do sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej. Módlmy 

się, aby dla nich było to wyzwaniem do dania świadectwa swojej 

wiary a dla nas stało się przypomnieniem obowiązków wynikających 

z przyjętego przed laty sakramentu. 

 

20 czerwca – Światowy Dzień Uchodźcy  

Nie zapominajmy o ludziach, którym nie dane jest żyć w swojej 

ojczyźnie. W miarę możliwości starajmy sią im pomóc gdy stają na 

naszej drodze. 

 

22 czerwca – Cyriakus International 

Spotkanie z okazji 40-lecia parafii św.Cyriakusa. Niech nasza 

obecność będzie formą podziękowania za udzieloną nam gościnę. 

 

23 czerwca – Dzień Ojca 

Zapracowani, często jakby nieobecni, ale na pewno oddani swoim 

rodzinom. Prośmy za wstawiennictwem św.Józefa o zdowie i siły dla 

nich, aby mogli pokonywać wyzwania dnia codziennego. 

 

 

 

 



23 – 28 lipca - Światowe Dni Młodzieży 

W 2013 roku spotykają się młodzi ludzie w Rio de Janeiro. 

Przyświęcają im słowa:”Idźcie i nauczajcie wszystkie narody”, a 

także Dzień Modlitwy za współczesnych Misjonarzy Męczenników, 

którzy ofiarą życia przypieczętowali  świadectwo swojej wiary. 

Postarajmy się w tych dniach obejrzeć (na ile jest to możliwe) relacje  

z Brazylii, a w prywatnych modlitwach nie zapomnijmy o papieżu 

Franciszku i wszystkich uczestnikach tego spotkania 

  

25 lipca – Dzień  Bezpiecznego Kierowcy 

Za wstawiennictwem św. Krzysztofa módlmy się o rozwagę dla 

kierowców i szczęśliwe powroty z każdej podróży. 

 

 

 

 

 



Święci  w niebo wzięci 

 

Świety Cyriakus             ur.w III wieku  

                                         zm.303 r. w Rzymie 

 

O jego życiu wiadomo niewiele. 

Był wyświęcony na diakona ok.300 r. w Rzymie. 

Przypisuje mu się wypędzenie demona z córki cesarza Dioklecjana – 

Artemii, po którym ona i jej matka nawróciły się na chrześcijaństwo.       

W dowód wdzięczności cesarz Dioklecjan podarował  mu dom. 

Niestety po ustąpieniu Dioklecjana następny cesarz Maksymilian 

każe go pojmać. Pracuje najpierw przy budowie łaźni potem 

torturowany, oblany gorącym olejem, ostatecznie scięty. Po 

egzekucji pochowany przy via Salaria. Niestety miejsce to nie 

zachowało się do dziś. 

Jest patronem ludzi pokrzywdzonach, ciężkiej pracy, przymusowych 

robotników. Wzywano go w czasie ciężkich pokus i jako obrońcę 

przed złymi duchami, przy opętaniu, epilepsji, w chorobach oczu. 

Jest również patronem ludzi uprawiajacych winorośl, ochraniającym 

przed niepogodą    i zimnem. 

Na terenie Pfalz do dzisiaj w kaplicy pod wezwaniem św.Cyriakusa         

w miejscowości Lindenberg w niedzielę po 8 sierpnia przynosi się 

pierwsze winogrona. 

Przedstawiany w stroju diakona z księgą z tekstem egzorcyzmu,  

z Artemia, mieczem lub z diabłem uwiązanym do łańcucha, palmą 

jako symbolem jego męczeństwa. 

Jego swieto obchodzimy 8 sierpnia. 

 

 

 



 

 

 

Panie, pozwól nam w życiu doczesnym zawsze pamiętać o sprawach 

niebios, abyśmy za przykładem św. Cyriakusa wiernie trwali w 

naszej wierze mimo przciwności losu. 

Amen 

 

 



BLASKI  I  CIENIE...............czyli co w historii 

                                                 drzemie ............. 

 

Powstanie kościuszkowskie i trzeci rozbiór Polski 

 
Z uchwalenia Konstytucji 3 maja nie byli zadowoleni zwolennicy 

cesarzowej Rosji – Katarzyny. Zawiązali oni konfederację zw.targowicką i 

sprzymierzyli się z wojskami rosyjskimi. Wybuchła wojna polsko-rosyjska. 

Wojsko polskie pod dowództwem bratanka króla -  księcia Józefa 

Poniatowskiego odniosło kilka zwycięstw. Niestety król nie wierzył  

w powodzenie tej wojny i przystąpił do Targowicy. 

Rosja wspólnie z Prusami w roku 1793 dokonała drugiego rozbioru Polski. 

Po drugim rozbiorze Polacy zrozumieli, że tylko walka zbrojna może ocalić 

ich kraj. Tadeusz Kościuszko został obrany naczelnikiem powstania i 24 

marca 1794 roku złożył na rynku w Krakowie uroczystą przysiegę, że 

będzie walczył z nieprzyjaciółmi Polski aż do zwycięstwa. 

Niedaleko Krakowa, pod Racławicami, spotkał korpus rosyjski, z którym 

stoczył zwycięską bitwę. Dzielnie walczyli w niej kosynierzy – chłopi 

uzbrojeni w osadzone na sztorc kosy. 

Zdobyli oni szturmem rosyjskie działa. W dowód uznania dla ich 

bohaterstwa Kościuszko włożył na mundur chłopską sukmanę, a Bartosza 

Głowackiego, który pierwszy dopadł dział, mianował oficerem. 

Niedługo potem, w obozie pod Połańcem Kościuszko wydal uniwersał, w 

którym przyznał chłopom wolność osobistą i zwolnił ich z pańszczyzny 

czyli przymusowych robót na rzecz właściciela wsi. 

Na wieść o zwycięstwie pod Racławicami wybucha powstanie w 

Wielkopolsce. W Warszawie lud pod przewodnictwem Jana Kilinskiego 

warszawskiego szewca wyparł wojska rosyjskie ze stolicy. Powstanie 

stopniowo rozszerza się na cały kraj. 

Wojsko polskie przegrało bitwę pod Szczekocinami. Wobec czego 

Kościuszko wycofał się do Warszawy. Rosjanie z Prusakami oblegali 

stolicę, ale nie mogli jej zdobyć. Odstąpili więc od oblężenia. 

Kościuszko wyruszył znów do walki. Pod Maciejowicami przegrywa bitwę 

i ranny dostaje się do niewoli. Powstanie upada. 

 



W roku 1795 Rosja, Austria i Prusy dokonały trzeciego rozbioru Polski. 

Polska straciła niepodległość na ponad sto lat. 

                                                                                                                 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Z notatnika okularnika 

Dać  słowo. Co to właściwie znaczy?  

To znaczy wiedzieć co, gdzie i komu się mówi. 

Słowa wypowiedziane są ulotne, ale przecież słów 

wypowiedzianych nie można już cofnąć. 

Ile razy powiedziałem coś nie w czasie, nie temu komu trzeba, za 

szybko, lub za długo się zastanawiałem czy w ogóle się odezwać. 

I tak było teraz - dałem słowo, że jak wyjadę pójdę w niedzielę na 

Mszę świętą..Nie byłem. 

Nie dlatego, że nie mogłem, że nie chciałem...wstydziłem się. 

Wstydziłem się powiedzieć swoim kolegom, że nie będę leżał 

bezczynnie w namiocie, ale mam zobowiązanie. Dałem słowo 

mamie. Dałem słowo sobie. 

Nie wydażyło się w tym czasie NIC WAŻNEGO,  nic co by mnie 

usprawiedliwiło, żaden wypadek, czyjaś choroba... 

Zostałem z nimi by być „cool”...Tylko dlaczego wcale się tak nie 

czuję? 

Mam żal do siebie, że zawiodłem, że wcale nie jestem taki odważny 

jak mi się wydaje, że jak tylko przyszło stawć czoła problemowi nie 

powiedziałem ani slowa, gorzej, nawet nie próbowałem.  

 

Pamiętajcie: 

Nie należy łamać raz danego słowa. 

Wakacje są dobrą okazją by sprawdzić siebie, by się przekonać czy 

to, co obiecuję naprawdę jestem w stanie zrealizować. 

Nie powinno się zawieść przyjaciela. 

Jak byś się czuł gdyby to on nie dotrzymał danej ci obietnicy? 



Znane i nieznane ciekawostki zasłyszane 

 

MĄDRY POLAK PO SZKODZIE..... 

 

Przysłowie to, w nieco zmienionej formie ma zasięg dużo szerszy niż nasze 

ojczyste ziemie. 

Znane są także przykłady podobnych powiedzeń naturalnie w innej wersji 

nawet w starożytniej Grecji i Rzymie. 

W Polsce natomiast porzekadło to pojawiło się już u pierwszego pisarza 

tworzącego w języku polskim – Biernata z Lublina. Brzmiało ono wówczas 

bardzo ogólnie: „Każdy mędrszy po szkodzie”. 

Potem jako przestroga powtarzane w licznach pismach, stało się po trosze 

hasłem-ostrzeżeniem. Tymi słowami Jan Kochanowski w wierszu o 

najeździe hordy tatarskiej na Podole gromił Polaków nie zabezpieczonych 

przed spodziewanym atakiem. Pisał on: „Nową przypowieść Polak sobie 

kupi,                   że i przed szkodą, i po szkodzie głupi.” 

Omawiając to przysłowie warto zacytować i inne, może mniej 

znane:”Polska nierządem stoi”- „ukute” w okresie rozbiorów kraju w 

XVIII wieku w obozie targowiczan, tych,którzy pozornie broniąc cech 

polskiej szlacheckiej wolności prowadzili naród do zguby, do zatracenia 

niepodległości na długie półtora wieku. 

Istnieje także inne przysłowie, które skupia jak w soczewce nie tylko nasze 

cechy narodowe: ”Polski most – niemiecki post – włoskie nabożeństwo – 

wszystko to błazeństwo.” 

Cóż, wieki tworzyły te porzekadła. Należy przypuszczać, że i wiele 

współczesnych nam powiedzeń stanie się w przyszłości przysłowiami. 

 

 

                                        Na podstawie opowiadania T.Jurasza        



K O S C I Ó Ł   Ś W I Ę T E G O   C Y R I A K U S A   

 

Ze względu na rosnąca liczbę katolików na początku lat 

sześćdziesiątych ustanowiono nową parafię, która otrzymała imię 

świętego Cyriakusa. 

16 października 1971 roku wmurowano kamień węgielny pod 

budowę nowego kościoła. 

23 czerwca 1973 roku, po ukończeniu budowy wyświęcono kościół 

nadając mu imię świętego Cyriakusa. 

Kościół ten zaprojektowali architekci-Schneemann i Schnniepp, na 

kształt prostokąta, który wewnątrz zmienia się w kwadrat. Dach ma 

kształt piramidy zwieńczonej krzyżem na szczycie. Ściany 

przełamane są przez kolorowe powierzchnie szkła, na których pod 

sufitem przedstawione są sceny ze Starego i Nowego Testamentu. 

Przy wejściu głównym widoczny jest kamien węgielny. 

W 1992 roku Claus Kilian zaprojektował nowy wystrój wnętrza. 

W 1998 roku zainstalowano nowe organy. 

W kościele znajduje się kaplica Matki Boskiej, a od 2008 roku 

również drewniana statua patrona – świętego Cyriakusa.     

 



 

 

 



 

 

 


