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Mój Różańcu 

Przyjacielu – 

Chociaż zamknę Cię 

W mej dłoni – 

Wielkość Twoja 

Świat przysłania 

 

 

 

 

 

                   W tym Różańcu 

Siła moja – 

Ma nadzieja 

i obrona. 

 

 

Urszula Korzonek 

 

 

 

 

 



AKTUALNOŚCI 
 

2 października  – Święto Aniołów Stróżów 

Często modlitwa do Anioła Stróża jest pierwszą modlitwą, którą uczą nas nasi 

rodzice. Nie zapominajmy o swoich opiekunach i zbytnią brawurą nie 

utrudniajmy im zadania. 

                                                                

7 października  – Matki Bożej Różańcowej 

Modlitwa różańcowa to przejście z Matką drogą życia Chrystusa, a jednocześnie 

to modlitwa w naszych intencjach. 

 

9.  października Odpust w naszej Misji 

 

16 października – XXII Dzień Papieski pod hasłem „Blask Prawdy” 

Jan Paweł II był dla wielu autorytetem starajmy się by za Jego przykładem 

stawać się coraz bardziej prawym i dobrym chrześcijaninem. 

 

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

W dzieciach tkwi siła, której często brakuje dorosłym. To w ich sercach rodzą 

się marzenia, które można zrealizować tylko w świecie bez wojen i przemocy. 

 

21 – 22 października – Jasnogórska Noc Czuwania 

W tym roku wierni z kraju i ze świata spotkają się przed obrazem Czarnej 

Madonny, aby  dziękować za ofiarną pracę księży i sióstr zakonynnych na 

obczyźnie. To także obchody jubileuszu – 90 lat istnienia Towarzystwa 

Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej.   

 

22 październiaka – wspomnienie liturgiczne św. Jana Pawła II 

Cieszmy się, że mamy orędownika w niebie, który jak nikt znał rozterki 

współczesnego człowieka. 

 

23 października – Światowy Dzień Misyjny 

W tym roku pod hasłem: „Bądźcie moimi świadkami”. Każdy z nas może być 

misjonarzem w swoim środowisku tzn. swoim postępowaniem dać przykład jak 

być wytrwałym w trudnościach i jak żyć wiarą na co dzień. 
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Święci w niebo wzięci 
 

Antoni Maria Claret               ur. 23.12.1807 r.  Sallent 

                                               zm.24.10.1870 r.  Fontfroide 

 

Urodził się w religijnej rodzinie jako 5  z 11 dzieci. Od najmłodszych lat 

odznaczał się nieprzeciętną inteligencją i dobrocią.  

Początkowo pracował w rodzinnym warsztacie tkackim odnosząc sukcesy 

finansowe i towarzyskie. Oszukany przez wspólnika i na skutek wewnętrznych 

przeżyć postanawia wstąpić do zakonu kartuzów. Ostatecznie w 1829 r. wstąpił 

do seminarium i w 1835 r. otrzymał święcenia. Pierwszą jego parafią było 

rodzinne miasteczko. Przeprowadza misje i rekolekcje chodząc pieszo z osady 

do osady. W 1841 r. otrzymał tytuł Misjonarza Apostolskiego. Spowiadał, uczył, 

pisał i publikował. W Barcelonie założył nowoczesną drukarnię i wydawnictwo ( 

w 19 lat opublikował 7 mln broszur i 3 mln książek).  

Głosił Ewangelię na Wyspach 

Kanaryjskich, był arcybiskupem 

Santiago na Kubie. 

Zakładał liczne stowarzyszenia, szkoły 

techniczne i rolnicze, kasy 

oszczędnościowe, domy dziecka. 

Był spowiednikiem królowej Izabeli II, 

ale mieszkał poza dworem i w 

wolnych chwilach odwiedzał szpitale 

czy więzienia. 

Założył Zgromadzenie Misjonarzy 

Synów Niepokalanego Serca Maryi 

(klaretyni) i uczestniczył w Soborze 

Watykańskim I. 

 Jest patronem misjonarzy, diecezji na 

Wyspach Kanaryjskich, kupców 

tekstylnych, tkaczy, prasy katolickiej, wydawców, osób oszczędzających. 

W ikonografii przedstawiany w stroju biskupa z regułą zakonu klaretynów w 

ręku. 

Jego atrybuty to medalion na szyi, krzyż na kufrze podróżnym. 

 

Modlitwa: 

Boże, który dałeś św. Antoniemu cudowną miłość i cierpliwość w nawracaniu 

ludzi, spraw, abyśmy dzięki niemu potrafili odnaleźć Twoje Królestwo i 

wytrwale pracowali w Chrystusie dla dobra naszych bliźnich. Amen. 



POCZYTAJ MI MAMO...... 

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

 

Świat w rękach dzieci 

 

Witajcie, Kochani! 

    Mam nadzieję, że jesień nie gasi Waszego uśmiechu ani nie studzi zapału. 

Serce, w którym mieszka miłość do Jezusa i Maryi, potrafi przecież zawsze 

odnaleźć piękno w przyrodzie i w ludziach. Czy w jesienne wieczory nie jest 

przytulnie na kolanach dziadka, który zna wiele ciekawych opowieści? Albo czy 

poznaliście rozkoszny smak herbaty z malinowym sokiem babci, gdy 

przemoknięci i wysmagani wiatrem przybiegacie ze szkoły? A jakie Wy 

dostrzegacie uroki jesieni? 

 

Misyjny październik 

    Październik jest szczególnym miesiącem dla Kościoła. W przedostatnią 

niedzielę obchodzimy Światowy Dzień Misyjny. To dzień solidarności z Ojcem 

Świętym oraz z naszymi braćmi i siostrami na całym świecie. Papież 

przypomina nam, że jesteśmy jedną wielką rodziną. A w rodzinie wszyscy 

powinniśmy się szanować i troszczyć o siebie nawzajem. Naszą solidarność 

możemy wyrazić na wiele sposobów – modlitwą, ofiarą, wyrzeczeniami i 

dobrymi uczynkami. Mali misjonarze Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci 

przez cały październik intensywnie pracują, aby w swoim środowisku – szkole   i 

parafii – opowiadać o rówieśnikach w krajach misyjnych, o pracy misjonarzy i o 

tym, jak możemy ich wspierać. Przygotowują misyjne nabożeństwa, 

inscenizacje, loterie fantowe i kiermasze na rzecz misji. Zapałem i pomysłami 

zaskakują dorosłych. Nikomu nie pozwolą zapomnieć o tych, którzy w odległych 

krajach lub całkiem blisko zginą, jeśli odmówimy im naszej pomocy... 

  

Z Maryją ratujmy świat 

    Maryja, objawiając się trojgu pastuszkom w Fatimie, powierzyła losy świata 

dzieciom. Prosiła je: „Módlcie się o nawrócenie świata, aby ustały wojny. 

Módlcie się o pokój i sprawiedliwość”. Każdy z Was może odpowiedzieć na 

prośbę Maryi. W kościele, kaplicy, a nawet w domu odmówcie dziś misyjny 

Różaniec. Zaproście do wspólnej modlitwy rodziców i dziadków. Niech w 

chórze dzieci świata nie zabraknie Waszego głosu. 

 

                                                                                              Anna Sobiech                    

 
 

 



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

 

Czym jest fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia”? 
 

Fundacja ta została powołana przez Konferencję Episkopatu Polski w 

2000 roku jako wyraz wdzięczności dla Jana Pawła II. 

Oprócz upowszechnienia nauczania papieża Jana Pawła II ma na celu 

pomoc dla młodzieży małych miasteczek i wsi w uzyskaniu 

wykształcenia. Zdolna młodzież otrzymuje stypendia by mogła 

kontynuować naukę na wybranych kierunkach. Przez ten czas 

stypendyści muszą wykazać się bardzo dobrymi ocenami i 

zaangażowaniem w pracę na rzecz swoich społeczności. W czasie 

wakacji spotykają się na obozach a w Dniu Papieskim zbierają datki i 

opowiadają o swoich doświadczeniach. 

 
Można więc śmiało powiedzieć, że to żywy pomnik Jana Pawła II. 

 
 

 

 



Znane i nieznane ciekawostki zasłyszane 
 

Kaplica Sykstyńska. 

 

To prywatna kaplica papieska udekorowana freskami przedstawiającymi 

historię ludzkości. 

Jej nazwa pochodzi od papieża 

Sykstusa IV, który nakazał 

gruntowe przebudowanie 

wzniesionej w XIII w. kaplicy. Ma 

ona wymiary 41m/13,5 m / 21 m - 

takie same jak Świątynia Salomona 

w Starym Testamencie.  

Pokryta jest freskami, których 

autorami byli słynni włoscy 

malarze, ale najsłynniejsze na 

świecie freski: „Stworzenie Adama” 

czy „Sąd ostateczny” są autorstwa 

Michała Anioła. I pomyśleć, że 

mogłoby się to nie zdarzyć 

ponieważ Michał Anioł uważał się 

za rzeźbiarza i nie chciał przyjąć 

zlecenia papieża Juliusza. 

Prace rozpoczął w 1508 r. 

Gdy w 1512 r. schodził z 

rusztowania – nie jest 

prawdą, że malował na 

leżąco - zamalował 500m2  

tj. 175 scen z 350 

postaciami. 

Od 1492 r. Kolegium 

Kardynałów spotyka się w 

Kaplicy Sykstyńskiej, aby 

głosować za każdym 

razem gdy wybierany jest 

papież.  

Rocznie podziwia ją ok. 

25 tys. zwiedzających.                                                                Fotografie: Wikipedia 

 



 

Kochane Dzieci, 

 Drodzy Czytelnicy 

 
Dzisiejszy numer jest OSTATNIM wydaniem Okruszka 

zgodnie z decyzją rady parafialnej PMK Braunschweig, 

Wolfsburg i Salzgitter. 

Dotrzymywaliśmy Wam towarzystwa przez 27 długich lat. 

Nasz redakcyjny zespół i naszych poprzedników starał się 

wsłuchiwać w Wasze potrzeby i rozwijać wasze 

zainteresowania. 

Poruszaliśmy tematy historyczne,patriotyczne, biograficzne, 

matematyczne i rozrywkowe. 

Staraliśmy się Wam zapewnić dobrą jakość  

i dobrą zabawę szukając ciekawych treści. 

 

 

Wszystkim Czytelnikom za lata 

wspólnej wędrówki 

 

DZIĘKUJEMY 
 

 

Redakcja Okruszka 
 

 
 



Najpiękniejsze Sanktuaria 

 
Mrzygłód 

Jednym z pierwszych ośrodków kultu 

Matki Bożej Różańcowej na ziemiach 

polskich był od 1644 r. Mrzygłód -  

miejscowość położona między 

Częstochową a Katowicami. To 

dominikanie powołali tu do życia 

Arcybractwo Różańca Świętego.  

Kościół pw. Wniebowzięcia 

Najświętszej Maryi Panny i                

św. Stanisława ufundował Stanisław 

Warszycki, obrońca Jasnej Góry w 

czasie potopu i to tu w ołtarzu głównym 

umieszczono cudowny wizerunek 

Matki Bożej Różańcowej. W 1792 r. 

zastąpiono go nowym wizerunkiem 

Maryi z Dzieciątkiem, na który 

założono sukienkę z pierwotnego 

słynącego łaskami obrazu, a wokół 

umieszczono stare 

wota.  

W barokowym 

wnętrzu kościoła 

znajdują się 

umieszczone na 

przeciwko siebie 

dwie ambony w 

kształcie globów, a 

w jednym 

 z bocznych ołtarzy 

znajdują się relikwie 

św. Wincentego i 

św. Wojciecha . 

                              W 

pierwszą niedzielę października pielgrzymi przybywają na odpust różańcowy.                                     
 

 
Zdjecia Piotr Biegus Jerzy Bereszko wikipedia 


