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Rysuję krzyż z kropelką krwi 
i z jedną dużą łzą, 

za krzyżem drzwi, do nieba drzwi 
dla mnie otwarte są. 

 
Za ten krzyż i twoje łzy 
za przelane krople krwi 

Jezu dziękuję Ci. 
Za otwarte nieba drzwi 
drogę, którą szedłeś Ty 

Jezu dziękuję Ci! 
Brat T. Ruciński 



AKTUALNOŚCI 

1 marca – Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych 

Losy tych żołnierzy to historia naszej Ojczyzny, która po ogromnych 

cierpieniach II wojny światowej nie zaznała spokoju. 

2 marca – Popielec 

Rozpoczynamy Wielki Post naszymi postanowieniami, które na pierwszy rzut 

oka wydają się wyrzeczeniami, a są dla nas możliwością przybliżenia się do 

cierpiącego Chrystusa.                                                   

6 marca – I Niedziela Wielkiego Postu 

W czasie Wielkiego Postu starajmy się podążać za Jezusem, także uczestnicząc 

w Drodze Krzyżowej. 

  

13 marca – II Niedziela Wielkiego Postu zwana „Ad Gentes” 

                   Dzień Modlitw, Postu i Solidarności z Misjonarzami 

Otoczmy naszą opieką wszystkich ludzi, którzy z odwagą głoszą światu słowa 

Ewangelii. Módlmy się o pokój na świecie. 

20 marca – III Niedziela Wielkiego Postu 

Jeszcze mamy czas by się nawrócić. Zastanowić się nad naszym postępowaniem, 

podjąć wysiłek by stać się lepszym dla innych. 

25 marca – Zwiastowanie Pańskie                                                                                

To dzień, w którym archanioł Gabriel zapowiada, że Maryja Panna zostanie 

Matką Mesjasza.                    

27 marca – IV Niedziela Wielkiego Postu zwana „Laerte” 

To dzień wyjątkowy w okresie Wielkiego Postu. Ołtarze tego dnia zdobi się 

kwiatami, a ksiądz przywdziewa ornat w kolorze różowym. 

Radujmy się bo Wielkanoc już blisko! 
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POCZYTAJ MI MAMO...... 

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

Pamiętaj 

Na samym początku Wielkiego Postu ksiądz sypie na głowy garstkę prochu ze 

spalonych palm i mówi: 

    - Pamiętaj, pamiętaj, pamiętaj... Mamy pamiętać, że Bóg jest największy, 

najważniejszy, a każdy z nas w porównaniu z Bogiem jest mały, maleńki, nieważny – 

jak pyłek prochu. Nawet taki dryblas, który ma 1 metr 89 centymetrów wzrostu, nawet 

ciocia, która waży 120 kilo, nawet atleta, ciężarowiec, którego wszyscy podziwiają. 

Tymczasem każdego śmierć może zdmuchnąć raz, dwa, trzy jak cieniutką świeczkę 

. 

    - Pamiętaj, pamiętaj – mówi ksiądz w Popielec. Zaczyna się Wielki Post. Spróbuj w 

tym czasie dokonać czegoś bardzo trudnego. 

    Znam chłopca, który nie znosił dozorczyni domu. Była strasznie pyskata, dogadywała 

mu, ile razy koło niej przechodził. Zresztą wszyscy jej nie lubili. Nieraz wołali:  

 

Wąż gadzina żmija wściekła 

czarownica rodem z piekła. 

 

    Kiedyś jednak zrobiło mu się jej żal, bo wstała po grypie i była bardzo blada. 

Przezwyciężył niechęć i zaczął jej pomagać. Nawet przyniósł jej wiadro wody. Zdobył 

się na to, co było dla niego trudne. Pomógł jej, której tak długo nie znosił. 

 

                                                                   Ks. Jan Twardowski 



 

POLACY NASI RODACY 

 
Józef Ignacy Kraszewski 

 
Urodził się 28 lipca 1812 r. w Warszawie. Był najstarszym 

z pięciorga dzieci Jana i Zofii z Malskich.  

Dorastał pod czujnym okiem dziadków i prababci w 

Romanowie. To oni zaszczepili mu zainteresowanie do 

literatury. W szkole nie należał jednak do „niewiniątek”. Po 

zdaniu matury podjął studia na wydziale lekarskim 

Uniwersytetu Wileńskiego. Wkrótce jednak przeniósł się 

na literaturę, biorąc czynny udział nie tylko w zajęciach , 

ale także w życiu studenckim. Został aresztowany za 

działalność spiskową a jego wywózkę na Syberię 

udaremniło wstawiennictwo ciotki. 

W 1838 r. żeni się i po wielu perypetiach osiada w 

Żytomierzu gdzie pracuje jako kurator szkolny. Coraz 

więcej pisze, udziela się społecznie, publikuje w 

rozlicznych gazetach. Podróżuje po ziemiach polskich i 

Europie – Belgii, Francji, Włoszech czy Rosji i ciągle pisze. Przenosi się do Warszawy jest 

jednak zmuszony ją opuścić i udaje się na 20 lat do Drezna. Otwiera tam drukarnie i zajmuje się 

pomocą dla szukających  schronienia powstańców styczniowych - pomimo ogromnych w tym 

czasie niepowodzeń rodzinnych. 

Od 1873 roku poświęca się wyłącznie pracy literackiej. W 1883 roku aresztowany w Berlinie za 

działalność szpiegowską na rzecz Francji, skazany na więzienie w twierdzy w Magdeburgu. 

Wychodzi za kaucją w 1885 r. z powodu choroby płuc. Umiera 19 marca 1887 r. w Genewie. 

Pochowany zostaje 18 kwietnia w Krakowie na Skałce w krypcie zasłużonych. Ciało jego 

przetransportowano przez Wiedeń, ponieważ władze niemieckie nie zgodziły się by 

przewieziono je przez teren Rzeszy. 

Józef Ignacy  Kraszewski jest najbardziej płodnym pisarzem polskim (siódnym na świecie pod 

względem ilości napisanych prac). Napisał 589 dzieł zawartych w 600 tomach w tym 232 

powieści (144 społecznych i 88 historycznych) w przeciągu 57 lat. Najsłynniejsze z nich to: 

„Stara baśń”, „Hrabina Cosel”, „Chata za wsią”, „Ostatni z Siekierzyńskich”. 

Był znawcą archeologii, zajmował się etnografią, był zamiłowanym kolekcjonerem. Jest 

pierwszym, polskim kolekcjonerem zdjęć zwłaszcza niszczejących zabytków. Niemożliwy do 

oszacowania jest dorobek publicystyczny, wypowiadał się na temat wszystkich spraw jakie 

nurtowały w owym czasie Polaków. 

Korespondował z wieloma znanymi osobistościami. Napisał ok. 40 000 listów! 

W Żytomierzu oprócz tego, że pracował jako kurator szkół był dyrektorem teatru i klubu 

szlacheckiego. Zajmował się również inwentaryzacją zabytków. 

Komponował utwory fortepianowe, malował obrazy olejne, akwarele, rysował ołówkiem         

(do dziś zachowało się ich 900) 



Z notatnika okularnika 

 

Leżę sobie i rozmyślam. A tak w zasadzie układam plan 

działania. Wiecie jak to jest – wszystko tak przemyśleć, aby przy 

jak najmniejszym wysiłku zrobić jak najwięcej. Połączyć ze sobą 

dwie albo trzy czynności i wykonywać je jednocześnie. Szybko i 

sprawnie – obowiązki wykonane i ile czasu zostanie na 

przyjemności. 

- Tak, ale.... 

- Mógłbyś odkurzyć pokój? 

- Później...jak tylko odrobię lekcje, mamusiu. Akurat tych 

czynności nie da się połączyć. Od czego zacząć... 

- Pomóż mi - prosi siostra. 

- Potem, jak tylko odrobię lekcje i odkurzę pokój.... 

- To samo mówiłeś godzinę temu.... 

- Mam czas.... 

Tak, chyba rzeczywiście trzeba od czegoś zacząć. Może 

matematyka? Zajęcia mamy dopiero w piątek, język polski – w 

przyszłym tygodniu. 

- Nie spieszy się.... 

- Jutro będzie w sam raz.  

 

 

 

Pamiętaj: 

Nie odkładaj swoich obowiązków na później, potem, jutro. Nie 

uchylaj się od wszystkiego co wiąże się z jakimkolwiek 

wysiłkiem. Nie oszukuj siebie ani innych, nie opowiadaj o 

braku czasu. 

Bardzo często brak czasu, to brak konsekwencji w naszym 

postępowaniu, to najzwyklejsze lenistwo. 

 



PYTANIE.......ODPOWIEDZI.......POSZUKIWANIE 

 

Co to jest pretorium? 
Słowo pretirium oznacza siedzibę wodza w rzymskim obozie wojskowym. Mógł 

to być namiot lub dom, przed którym znajdował się plac – forum żołnierskie. 

 

Później terminem tym określano miejsce pobytu urzędnika zwanego pretorem 

czyli namiestnika rzymskiej prowincji.                                                                                        

W Nowym Testamencie to właśnie w tym miejscu Jezus z Nazaretu został 

osądzony i skazany na śmierć przez Poncjusza Piłata, który w owym czasie 

sprawował władzę sądowniczą. 

 

 



Znane i nieznane ciekawostki zasłyszane 

 

Park Narodowy Yellowstone 

To park narodowy położony 

na obszarze trzech stanów – 

Idaho, Montana, Wyoming o 

powierzchni 8980 km2.  

Jest on najstarszym parkiem 

narodowym na świecie 

utworzonym 1 marca 1872 r. 

i wpisanym w 1978 r. na listę 

światowego dziedzictwa 

kultury i przyrody UNESCO. 

Na jego obszarze znajdują się gejzery (około 500 aktywnych), gorące 

źródła i wodospady ( jest ich około 290 największy z nich ma 94 m 

wysokości). Naukowcy oznaczyli 

około 1100 różnych gatunków roślin 

i 67 gatunków ssaków w tym 

niedźwiedzie grizzly, rysie 

kanadyjskie, łosie, wapiti, muflony i 

pumy. Na jego terenie przetrwała 

jedyna kolonia dzikich bizonów. 

Łączna długość wszystkich szlaków 

turystycznych w parku to 1609 km. Rocznie odwiedza go około 

 4 milionów gości. 

  

Początkowo park chroniony był 

przez regularny oddział wojska 

a od 1917 r. przez National 

Park Service (Służba Parków 

Narodowych). 

 
 

 

 


