
Maj 2014                                                                                                  Nr. 186 

Co nas nawiedzasz ,  Matko Najświętsza , 

Co Ci w litanii, w maju śpiewamy : 

Niepokalana, Tyś Najśliczniejsza ! 

Lepszej od Ciebie matki nie mamy . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po wszystkie wieki , majem zielonym , 

Szczęściem ogromnym , Polska Królowo , 

Nasz naród polski weź w Swą obronę , 

Niech tarczą będzie Twe Imię ! Słowo ! 

The Queen of Poland Autor Mieczysław Wieczorek 



AKTUALNOŚCI 

 

1 maja – Świętego Józefa Rzemieślnika 

Opiekun Syna Bożego i Jego Matki jest uosobieniem godności człowieka 

pracy,  poszanowania jego praw. Jest również patronem rodzin robotniczych. 

 

2 maja – Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej 

               Dzień Polaków i Polonii za Granicą 

Święto to ma nam wszystkim przypominać, że obojętnie gdzie przyszło nam 

żyć, na jakim skrawku kuli ziemskiej,  jesteśmy zobowiązani do zachowania 

naszej tradycji i języka, interesowania się sprawami naszej ojczyzny i 

pomnażania jej wielkości. 

 

3 maja –Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski 

Nasza wspólnota parafialna udaje się na pielgrzymkę do Kevelaer, aby tam 

modlić się za pomyślność Polski.  

 

11 maja – Pierwsza Komunia Święta 

Otoczmy dzieci przystępujące do Sakramentu Eucharystii naszą modlitwą. 

 

26 maja – Dzień Matki 

Słowo mama jest pierwszym słowem jakie wypowiadamy. 

Nie zapominajmy o naszych mamach, nie tylko w dniu ich święta, 

 ale każdego dnia. 

 



Znane i nieznane ciekawostki zasłyszane 

Szachownica lotnicza 

 

Od czasu Zimowych Igrzysk w Soczi, kiedy to polski skoczek Kamil Stoch 

wystąpił w kasku z szachownicą lotniczą i zdobył dwa złote medale, każdy 

wie jak wygląda symbol polskich lotników. 

Biało-czerwona szachownica pojawiła się w 1918 roku jako godło osobiste 

porucznika Stefana Steca. Był on obrońcą Lwowa i 15.11.1918 roku 

przeleciał z oblężonego Lwowa do Warszawy z meldunkiem dla Józefa 

Piłsudskiego. 

W Warszawie prostota i orginalność szachownicy Steca tak zachwyciła 

najwyższych dowódców, że od 1.12.1918 r. rozporządzeniem Szefa Sztabu 

Generalnego wymalowano ją na wszystkich polskich samolotach. 

W czasie II wojny światowej samoloty, na których walczyli polscy piloci po 

klęsce wrześniowej, nosiły szachownice obok znaków państw w siłach 

których walczyli. 

Według obecnych przepisów szachownica umieszczona jest na samolotach po 

obu stronach statecznika pionowego oraz na powierzchniach obu skrzydeł. 

Jest ona również elementem flagi lotnisk i flagi Dowódcy Sił Powietrznych. 

Szachownica widnieje na awersie Lotniczego Krzyża Zasługi oraz na odznace 

„Zasłużony Pilot Wojskowy”. 

Znak ten umieszczona został na monecie okolicznośsiowej 2 zł, 

wyemitowanej przez Narodowy Bank Polski 4 kwietnia 2011 roku dla 

uczczenia pamiąci ofiar katastrofy Tu-154 w Smolećsku w 2010 r. 

 

 

 



Święci  w niebo wzięci 
Święty Pankracy         ur.ok 286 we Frygii 

                                      zm.ok 304 w Rzymie 

 

Urodził się w zamożnej rodzinie.Jego matka Cyriada zmarła zaraz po 

urodzeniu syna.  Ojciec Kleoniusz cieszył się szacunkiem cesarza 

Dioklecjana, ale gdy przyjął chrześcijaństwo poniósł śmierć  męczeńskę. 

Pankracy miał wtedy 8 lat. 

Po śmierci rodziców zamieszkał z wujem Dionizym w Rzymie. 

 Obaj przyjęli chrzest z rąk św.Marcelina. 

Za pomoc niesioną prześladowanym chrześcijanom ponósł śmierć na arenie 

ścięty mieczem. Miał wtedy  około 14 lat. 

Rzymianka Ottavilla odnalazła ciało chłopca i pochowała je w katakombach 

przy via Aurelia. Nad jego grobem zbudowano kościół, który choć 

wielokrotnie przebudowywany istnieje po dziś dzień.  

Część relikwii św.Pankracego dotarła do Anglii, a kościół pod jego 

wezwaniem w Londynie  uważany jest za jedno z najstarszych miejsc 

chrześcijaństwa na tych terenach. 

Jest patronem przystępujących do Pierwszej Komunii, dzieci, rycerstwa, 

ogrodników. Opiekun młodych sadzonek i roślin ogrodowych. 

Wzywany w razie bólu głowy. 

Chroni przed krzywoprzysiężcami. Istniał zwyczaj składania przysięgi przy 

grobie świętego, a kto jej nie dotrzymał – spotykała go sroga kara. 

Przedstawiany jako chłopiec lub młodzieniec w bogatej tunice z płaszczem. 

Jego atrybutami są miecz i palma. 

W Hiszpanii św. Pankracy jest powszechnie czczony jako patron zdrowia i 

miejc pracy. Figury świętego można znaleźć w wielu barach i restauracjach, 

 a także przedsiębiorstwach. 

W tradycji ludowej jest jednym z trzech zimnych ogrodników. 

Wspominamy go 12 maja. 

 

 

 

 



 
Modlitwa: 

Boże Wszechmogący, który dałeś nam w postaci świętego Pankracego 

przykład wyznawcy za wiarę, racz sprawić, aby nasza wiara  

stawała się coraz silniejsza.Amen. 

 



SANKTUARIUM  MARYJNE  W KEVELAER 

 

Kevelaer to niemieckie miasto płożone 6 km od granicy niemiecko-

holenderskiej.  

To ogromne centrum pielgrzymkowe – największe w Niemczech ze 

wszystkich położonych poza Bawarią- do którego każdego roku przybywa 

ponad 800 tysięcy pielgrzymów. 

Choć nad miastem górują wieże wspaniałej trzynawowej bazyliki jednak 

pątników przyciąga niewielka ośmiokątna kaplica Łaski, w której znajduje się 

wizerunek Matki Bożej zwanej Luksemburską ( bowiem w tle  widać 

zabudowania XVII-wiecznego Luksemburga) pochodzący z okresu Wojny 

Trzydziestoletniej a więc z pierwszej połowy XVII w. .Ten niezwykły obraz 

ma 11 cm wysokości i 7,5 cm szerokości  

i jest w dodatku czarno-biały !! 

Przedstawia Madonnę z berłem w prawej ręce i z Dzieciątkiem na lewym 

ręku. Jezus trzyma w dłoniach kulę ziemską.Obraz umieszczono na specjalnej 

srebrnej płycie, którą podarował książe von Oettingen.Wizerunek chronią 

podwójne drzwi ołtarza pokryte złoceniami i malowidłami. 

Obok ołtarza wisi Lampa Pokoju, którą w 1949 r. wykonał miejscowy złotnik 

Max van Ooyen.Umieszczone na niej trzy gołębice symbolizują trzy 

sanktuaria: Lourdes, Altötting oraz Kevelaer. W lampie płonie ogień, który w 

1949 r. przynieśli skauci z Lourdes idąc przez Altötting do Kevelaer. 

W 1643 r. ruszyła budowa kościoła Michała Archanioła. Świątynia istnieje do 

dzisiaj – jest powszechnie znana jako kaplica Świec. 

Z czasem okazało się, że i ta świątynia jest za mała i w 1858 r. rozpoczęto 

budowę nowego kościoła, który otrzymał godność bazyliki mniejszej. 

Od ponad 30 lat w lipcu każdego roku zjeżdża do Kevelaer kilka tysięcy 

motocyklistów, aby prosić Matkę Bożą o szczególną opiekę. Prowadzący 

kolumnę wiezie na swoim motorze wielki krzyż. Motocykliści zapalają potem 

świecę w kaplicy Świec. 

2 maja 1987 r. odwiedził to sanktuarium Jan Paweł II 

 

 

 



 
 

MODLITWA DO MATKI BOŻEJ Z KEVELAER 

 

Panie Jezu Chryste, pozwól, aby Twoja Matka,Nasza Pani z Kevelaer – 

Pocieszycielka Strapionych, stała się naszą orędowniczką. 

Pozwól, aby za Jej pośrednictwem Twoje błogosławieństwo docierało do nas, 

zgromadzonych w świętym miejscu w  Kevelaer. 

Niech będzie pochwalony Twój Ojciec, niech Jego Królestwo spełni się w tym kraju; 

wlej miłość w nasze serca, abyśmy mogli się wzajemnie miłować 

 i powierzyć nasze nadzieje Pocieszycielce Strapionych, która jest przy nas  

w każdym trudnym momencie naszego życia. 

Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. 



 


