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Zanim liść ostatni z drzew się ulotni 
chodzi z wiatrem października anioł złotnik. 

 
Nagina kasztany 

brzózki 
i na liściach kładzie cienkie złote łuski. 

 
Lipom dębom wierzbom jesionom 

barwi 
listki złoto i czerwono. 

 
A co strzepnie pędzel uzłocony 

złote plamy słońca lecą 
na klony. 

 
A jak świat już bezlistny 

goły 
wraca anioł złotnik między inne anioły. 

 
Joanna Kulmowa 



AKTUALNOŚCI 
 

2 października  – Święto Aniołów Stróżów 

„A mój Anioł Stróż to ma różowe skrzydła i długie złote włosy. I mruga do mnie 

gdy wieczorem się modlę – naprawdę” (Emilia) 

 

4 października    - odpust w PMK Braunschweig 

„Nasza parafia obchodzi dzisiaj swoje święto. Fajnie by było spotkać się na 

Mszy św., pojeść ciasta, pośpiewać, pofikać koziołki.....” (Dawid) 

                                                                

7 października  – Matki Bożej Różańcowej 

„Mam taki obrazek, gdzie Matka Boska trzyma w ręku różaniec – taki długi, aż 

do ziemi. To jej portret. Podoba mi się.” (Weronika) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

11 października – XX Dzień Papieski pod hasłem „Totus Tuus” 

„W tym dniu pamiętamy o naszym Papieżu i wszystkich tych dzieciach, które 

chcą się bardzo uczyć” (Marcin) 

 

16 - 17 października – Jasnogórska Noc Czuwania 

„Ja też jestem  <emigracja<, ale do Częstochowy jedzie tylko moja mama! 

Bo ja jestem mała a ona duża <emigracja<. Cóż muszę urosnąć”. (Hania) 

 

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

„My małe dzieci musimy się modlić za pokój, bo dorośli nie potrafią o to 

zadbać. Ciągle tylko gadają a nic nie robią.” (Helenka) 

 

19 - 25 października – Tydzień Misyjny 

 „Ja bym się nie nadawał na misjonarza. Bo to wszędzie daleko i trzeba chodzić 

na piechotę. I prądu nie ma, wanny też nie. A zasięg jest?” (Albert) 

 

22 październiaka – wspomnienie liturgiczne św. Jana Pawła II 

„Chciałbym tak podróżować jak Papież, ale wydaje mi się, że On ciężko 

pracował i bardzo dużo się modlił. Nie wiem czy bym tak potrafił”.(Michał) 
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Dotarła do nas smutna wiadomość, że 
21 września 2020 r. odszedł do domu 
Ojca ks. Ryszard Głowacki. 
Postać, która tak mocno wpisała się w 
życie naszej misji w Braunschweigu, 
której wielu z nas zawdzięcza tak 
wiele. 
    Będzie nam Księdza bardzo 
brakowało. 
Rodzinie i bliskim składamy wyrazy 
serdecznego współczucia 
 

                                            Redakcja 
 

 
21 września 2020 r. zmarł                
śp. ks. Ryszard Głowacki. 
Kapłan, którego poznaliśmy jako 
dzieci, a który z biegiem lat stał się dla 
nas przykładem jak być mądrym 
człowiekiem i prawdziwym Polakiem. 
Z całego serca dziękujemy i 
zapewniamy o naszej pamięci w 
modlitwie 
 
       Emilia, Laura, Veronika, 
      Albert, Dawid, Karol, 
      Marcin, Philip,  
 

 

 

 

 



POCZYTAJ MI MAMO 

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

 

Anioł stróż na naszej drodze. 

 

Życie każdego z nas to nieustanne wybieranie pomiędzy dobrem a złem. To 

walka duchowa, którą toczymy tu, na ziemi. W tej walce mamy kilku 

przeciwników. Jest nim szatan, który za wszelką cenę chce zniszczyć to, co 

pochodzi od Boga i co do Niego prowadzi; jest nim też świat, który kusi 

łatwiejszymi wyborami; i słaba wola, którą św. Paweł nazwał starym 

człowiekiem. I dlatego wcale nie jest łatwo iść prostą drogą, naśladując Pana 

Jezusa. Dlatego w tym codziennym trudzie, zmaganiu się z grzechem Boża 

Opatrzność zapala wiele świateł, które pomagają podążać odważnie drogą 

dobrych wyborów. Najcenniejszym i największym światłem jest Jezus Chrystus. 

Jego ziemskie nauczanie zapisane w Piśmie Świętym to skarbiec, do którego 

warto często zaglądać. 

Wyjątkowym światłlem jest 

również Maryja, a po Niej 

święci i błogosławieni. W 

październiku odmawiamy 

różaniec, rozważamy w nim 

towarzyszenie Maryi Panu 

Jezusowi w Jego radościach, 

cierpieniach i w Jego chwale. W 

tym miesiącu czcimy również 

wielu świętych, (...) .  Oni 

świętują już w Niebie. W dniu, 

kiedy wspominamy ich w 

Kościele, modląc się za ich 

wstawiennictwem do Boga, 

możemy prosić o wiele łask. 

Obok nich Pan Bóg zapalił jeszcze jeden rodzaj cennego światła. Są nim 

aniołowie. Każdy człowiek z chwilą swych narodzin, a nawet wcześniej, przed 

narodzeniem, gdy zaczyna się rozwijać pod sercem mamy, otrzymuje od Pana 

Boga niezwykłego pomocnika na drodze przez życie. Jest nim Anioł Stróż. To 

niewidzialny duch, który towarzyszy nam w drodze do Pana Boga. Każdy z nas 

otrzymał wolną wolę, czyli możliwość wyboru dobrego lub złego postępowania. 

I niestety, często jesteśmy bardziej skłonni czynić to, co nie podoba się Bogu. 

Często idziemy za swoimi zachciankami, złymi pokusami. Wtedy odzywa się w 

nas wyrzut sumienia, a potem naprawienie tego zła. I jest bardzo 



prawdopodobne, że to właśnie Anioł Stróż jest autorem wyrzutów sumienia, 

pragnień naprawienia zła i dobrych natchnień do poprawy, do czynienia dobra. 

Kim więc jest Anioł Stróż, skąd ma taką moc? 

Każdy z aniołów podobnie jak każdy człowiek został stworzony przez Pana 

Boga. Jest istotą całkowicie duchową, czystą i świętą. Jest jakby lustrem, które 

odbija piękno i świętość Stwórcy. Posiada rozum i wolną wolę, może więc 

decydować o swoim działaniu. Nie posiada materialnego ciała. Jest więc 

wszędzie tam, gdzie podejmuje swoje działania, a nawet może być w kilku 

miejscach jednocześnie. 

    Otrzymaliśmy więc w darze niezwykłego przyjaciela Boga. Anioł kocha 

wszystko to, co kocha Pan Bóg. Powierzonego mu człowieka kocha więc 

szczerze i bezinteresownie. I chce dla nas największego szczęścia, 

doprowadzenia nas do szczęścia 

wiecznego. Jednak bez naszej 

współpracy z nim i naszego 

zainteresowania nim niewiele 

może. Dlatego więź z aniołem to 

też zadanie dla nas, by nawiązać 

z nim dialog i współpracę. 

Możemy to czynić codziennie, 

nawet kilka razy, odmawiając 

modlitwę: „Aniele Boży, Stróżu 

mój”. Anioł nie zna naszych 

myśli, dopóki mu ich nie 

powiemy, nie może nas też 

zmusić do jakiegokolwiek 

dobrego uczynku. Swoją misję 

względem nas może spełnić, 

podsuwając naszemu rozumowi 

dobre natchnienia, strzegąc od 

wielu działań szatana. Jego 

możliwości są jednak znacznie 

większe. To, czy będzie mógł ich 

użyć, zależy od naszej 

współpracy. A więc im bardziej 

będziemy dzielić z nim swoje życie, prosząc o pomoc, mówiąc o trudnościach, 

pragnieniach, które są zgodne z wolą Pana Boga, tym bardziej Anioł Stróż 

będzie mógł nam pomagać w życiowej wędrówce i stawaniu się świętymi. 

 

 

                                                             Małgorzata Jędrzejczyk  



ZAKONY BOŻE BASTIONY 
   

 

Dominikanki Wieczystego Różańca 
 

Pełna nazwa zakonu to Mniszki Dominikanki Wieczystego Różańca 

                                       

Jest to zakon kontemplacyjny oparty o Regułę św. Augustyna, który powstał      

z inicjatywy ojca Damien-

Marie Saintourersa i siostry 

Rose de Sainte-Marie Wehrle 

w 1880 r. we Francji. Oprócz 

Ofiary Mszy św., liturgii 

Godzin, osobistej adoracji, 

medytacji czy 

comiesięcznych i coroczych 

rekolekcji szczególnym 

charyzmatem zgromadzenia 

jest praktyka wieczystego 

różańca. Dzień i noc siostry 

na zmianę rozważają 

wszystkie tajemnice różańca 

tak, aby modlitwa różańcowa 

była odmawiana nieustannie 

przez całą dobę. Mniszki w 

ten sposób stanowią Straż 

Honorową Matki Bożej.  

Oprócz modlitwy w 

intencjach Kościoła i świata 

mniszki szyją bieliznę 

kościelną, wyrabiają różańce, 

wypiekają komunikanty. 

Ich strojem jest bialy habit 

przepasany czarnym 

skórzanym paskiem, biały 

szkaplerz, przy boku różaniec. Na głowie czarny welon z białym czepkiem. Strój 

dopełnia czarny płaszcz chórowy. 

Dominikanki Wieczystego Różańca obecne są we Francji, Portugalii i USA 

 

 

 



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

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

 
Pomnik Jana Pawła II w Moskwie. 

 

Jan Paweł II to najbardziej podróżujący papież w historii. W czasie swojego 

pontyfikatu odwiedził 900 miejscowości w 134 krajach. Wydawać by się mogło, 

że był wszędzie. Niestety pomimo, że bardzo tego pragnął, nie odwiedził nigdy 

Rosji. 

 

Przeszkodą było  

nieprzejednane stanowisko 

Patriarchatu 

Moskiewskiego. 

Dlatego też, ludzie 

rosyjskiej kultury 

postanowili postawić 

pomnik                 Janowi 

Pawłowi II na dziedzińcu 

Biblioteki Literatury Obcej 

w Moskwie. 

Jego autorami są 

rzeźbiarze: ukraiński 

Oteksandr Wasiakin i 

rosyjscy Ilja i Nikita 

Fioklinowie. 

Przedstawia naturalnych 

rozmiarów postać 

siedzącego papieża z 

otwartą księgą na kolanach, 

na której kartach widnieje napis:                                                                            „ 

Na początku było słowo ”. 

Projekt udało się zrealizować dzięki środkom zebranym przez fundację Semper 

Polonia, polskim firmom i ofiarodawcom z Rosji. 

Co ciekawe Papież nie ma krzyża na piersi ani nawet pasa papieskiej sutanny, 

która jednak ostatecznie znalazła się na kolanach Jana Pawła II.  

Pomnik odsłonięto 14 października 2011 r. 

 

 

 



 


