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Miłość z miłości się rodzi!

snoręcznie sło- współpracy! Coraz częstszym,
miane krzyże, dobrym zwyczajem stają się
łączyła
ludzi spotkania po Mszy św. PrzyOd księdza Tadeusza Durajczyka svd ze sobą i z Bo- chodzimy nie tylko na kawę
Duszpasterza Polonii w Diecezji Kildare i Leighlin giem. Niech Jej i herbatę, także porozmawiać
wstawiennictwo o naszym codziennym życiu,
Pragnę nawiązać do harmonijnie, dopasowywać się
tej wspaniałej myśli właśnie do siebie nawzajem, każdy jest będzie nam wszystkim pomo- zaplanować coś wspólnie. Powodzenie mają również inne
w pierwszym numerze na- ważny, nie podkreślam swojej cą!
spotkania podtrzymujące naszych Wiadomości Katolickich pozycji społecznej, pozycji
Co nowego w Polskich Wspól- sze tradycje, np. ostatki, anWspólnot Polonijnych w Irlan- finansowej czy błyskotliwego
notach?
drzejki.
dii WSPÓLNIE, ponieważ jest intelektu. Wspólnie znaczy
Polonia w DieceNasz czas w Irlandii
w niej przesłanie będące siłą i łącznie z kimś lub czymś.
zji Kildare i Leighlin posia- jest czasem, jaki otrzymaliśmy
Wspólnie jest tytunatchnieniem dla wielu osób
da już swój stały plan opieki od Boga, jest jedyny i nieponieszczędzących swych wysił- łem naszych wiadomości, ale
duszpasterskiej. W głównych wtarzalny. Wykorzystujmy go
ków, talentów i czasu, zasie- zarazem wyzwaniem i celem,
miastach Diecezji są regular- do budowania siebie, do budowających pieczołowicie ziarno jaki pragniemy osiągnąć jako
nie odprawiane
wania mostów
wiedząc, że żniwiarzem będzie Polacy, katolicy, mieszkańcy
Msze św., wierni
między ludźkto inny. Miłość jest tym naj- Irlandii. Wspólnie sięga jeszmogą przystąpić
mi, do budolepszym ziarnem, które rodzi cze dalej, wznosi się ponad
do sakramentu
wania
naszej
plon, rodzi inne ziarna w ob- podziały, kontynenty, kultury,
pokuty, można
więzi z Bofitości. Cokolwiek czynimy z rasy, religie, języki i grupy
przygotować się
giem. Dzielmy
miłości nie czynimy tego nada- wiekowe. Poszukiwanie tego,
do przyjęcia sasię
naszym boremno, każde dobro mające co wspólne jest niekończącym
kramentów św.
gactwem duw nas swój początek budzi w się wyzwaniem każdego człoCieszę się, że
chowym, nie
innych często uśpione pragnie- wieka. Mieszkając i pracując
wszędzie nasze
z
amykajmy
nie bycia dobrym. Chociaż nie na terenie Diecezji Kildare i
duszpasterstwo
naszej wiary
jest to intencją dającego, dając Leighlin, nie sposób pominąć
znajduje wielu
tylko do sfeopieki wielkiej świętej tej ziestaje się bogatszym.
Krzyż św. Brygidy
współpracowry
prywatnej.
mi, Brygidy z Kildare, której
ników, potrzeby są jednak Niech kiedyś nasze wspomniecharakterystyczny krzyż jest
Dlaczego WSPÓLNIE?
znacznie większe, dlatego nia o pobycie w Irlandii nie doWSPÓLNIE to zna- symbolem nie tylko tej Diecewszystkich, którzy pragnęliby tyczą tylko pracy i zdobywania
czy razem, być, działać, iść zji, ale często i całej Irlandii.
nam w czymkolwiek poma- dóbr materialnych!
razem. To też znaczy robić coś Św. Brygida wyrabiając włagać serdecznie zapraszam do
Brygida - imię pochodzenia celtyckiego od rdzenia
brig-/brigo- szczyt, siła, cnota,
męstwo. Według innej teorii
imię to pochodzi od celtyckiej
bogini Brigantii i oznacza: wyniosła, wysoka.
Trudno jednoznacznie określić datę urodzin św.
Brygidy. Przyjmuję się, że było
to między rokiem 452 a 456.
Na świat przyszła w Fanghart
w Irlandii. Jej rodzice przyjęli
chrzest z rąk św. Patryka. Brygida już od dzieciństwa okazywała znamiona świętości. Legenda głosi, że prosiła Boga,
aby zabrał jej urodę, by mogła
uniknąć małżeństwa i podążać

za swym powołaniem
religijnym.
Według tradycji plotła małe krzyżyki ze
słomy, które do dziś
są bardzo popularne
w Irlandii. W wieku 10 lat złożyła na
ręce nieznanego bliżej biskupa ślub dozgonnej czystości
i przywdziała biały welon.
Niebawem założyła klasztor w
Kildare (Cil Dar – Dębowy kościół), którym kierowała przez
wiele lat. Miejsce to stało się
głównym ośrodkiem chrystianizacji Irlandii. Święta zorganizowała także wspólnoty w
innych częściach Irlandii.

Święta Brygida z Kildare
(blisko Newbridge)
Św. Brygida była
hojna i pogodna, gwałtowna i
energiczna. Jej jedynym pragnieniem było pomagać biednym i potrzebującym, nieść im
ulgę w cierpieniach. Zmarła w
wieku 70 lat. Brygida jest najpopularniejszą po świętym Patryku irlandzką świętą, uznawana (obok niego) za patronkę
Irlandii i szczególną opiekunkę prac na roli. Uważana jest

za matkę życia zakonnego na
tej wyspie. Bardzo liczne są w
Irlandii kościoły pod jej wezwaniem.
Ikonografia przedstawia ją w stroju opatki z pastorałem w ręku i z księgą reguły
zakonnej.
Wspomnienie
św.
Brygidy z Kildare obchodzimy
w Kościele 1 lutego.
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BY LIŚ M Y R AZEM W KNOCK . . .
spacerem
Byliśmy razem w Knock miało miejsce w dniu wracały
Knock, tzn. Polacy z Carlow, 21-ego sierpnia 1879 r. wie- do domu w deszczu.
Newbridge, Portlaoise i Tullow czorem, trwało przez około Kiedy przechodziły
wzięli udział w II Pielgrzymce dwie godziny i nie były wypo- z tyłu kościoła, przy
ścianie kościoła stała
Polonii do sanktuarium maryj- wiadane żadne słowa.
nego w Knock. Atmosfera była W czwartkowy wieczór, 21-ego Matka Boska, św. Jówspaniała, wszyscy zachęceni sierpnia 1879 r., dwie kobiety zef, św. Jan Ewangetym wyjazdem czekają na dal- z małej wioski Knock, Maria lista, i znajdował się
sze tego typu spotkania.
McGloughlin i Maria Byrne, tam ołtarz z barankiem i krzyż
na ołtarzu. Wokół
Warto pamiętać, że
ołtarza unosiło się
objawienie Matki Bożej w
Knock było dość niezwykłe.
kilka aniołów. Jedna
Hrabstwo Mayo znajdowało
z kobiet pobiegła i
zawołała dalszych
się w centrum regionu Irlanmieszkańców wiodii, który cierpiał z powodu
ski. To, co widziało
wielkiej niedoli w latach 70tych XIX stulecia. Okresy
około 15 osób, to
głodu i kłopoty spowodowabyła piękna kobieta,
ubrana w białe szane przez przymusowe eksty, na głowie miała
misje (rugowanie) wywołały
wielką,
świecącą
jeszcze jedną falę emigracji
koronę. Jej ręce były
Irlandczyków. Objawienie w Miejsce objawienia kościół w Knock

Pows t a ł K K D w N ew bridge
czyli Katolicki Klub Dyskusyjny, pierwsze spotkanie odbyło się dnia 26 września Br. o godzinie 20.00. Informacja o dalszych spotkaniach ukaże się niebawem. Miejscem spotkań jest salka przy kościele (St. Conleth’s Church) w
Newbridge.

WAŻNE Z KALENDARZA

• Październik, w Kościele miesiąc
tradycyjnie poświęcony modlitwie
różańcowej. Modlimy się do Boga we
wszystkich naszych sprawach przez
orędownictwo Matki Najświętszej.
Bóg nic darmo nie daje, lecz wszystko
otwiera,
i każdy z Boga tyle, ile chce zabiera
(Adam Mickiewicz)
• Listopad, naszą pamięcią otaczamy wszystkich wiernych zmarłych.
• 11 listopad, Narodowe Święto
Niepodległości.

W 1918 r. po 123 latach zaborów państwo polskie odrodziło się i wybiło na
niepodległość.
Gdy przechodzę ulicami Naas jestem przerażona
ilością potworów, kościotrupów, duchów i upiorów. Jestem również bardzo zasmucona faktem, że nie mogę spędzić
tego czasu w Polsce. Odkąd
pamiętam zawsze lubiłam tą
porę, gdy zaczynały się przygotowania do dnia pierwszego
listopada. Wtedy kupowaliśmy znicze, wieńce i kwiaty.
Wreszcie sprzątaliśmy groby
naszych bliskich i te porzu-

Jesienią 1918 r. dobiegała końca I
wojna światowa, która przyniosła
klęskę wszystkim trzem zaborcom.
Rosja pogrążyła się w zamęcie rewolucji i wojnie domowej, wielonarodowa monarchia austro-węgierska
rozpadała się i chyliła ku upadkowi,
a Niemcy uginały się pod naporem
wojsk Ententy.
Dla Polaków była to niepowtarzalna
szansa, aby móc odzyskać utracony
byt państwowy. Widząc klęskę zaborców, Polacy zaczęli przejmować
władzę wojskową i cywilną tworząc
zręby przyszłego państwa.

• Adwent, 2 grudnia w niedzielę

cone, zapomniane. Ale przede
wszystkim tęsknie za duchową
częścią tego święta, bo istota
tego dnia polega przecież na
zadumie i wspominaniu na-
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zaczynamy adwent, czas duchowego
przygotowania na narodzenie Chrystusa i nowy rok liturgiczny.
Rok kalendarzowy – to rok świecki,
rok, który mierzy czas od 1 stycznia
do 31 grudnia. W ciągu tego roku obracamy się z Ziemią wokół Słońca.
Rok liturgiczny – to rok Boży, rok, w
czasie którego stale obracamy się wokół Chrystusa i Jego tajemnic.
(ks. Jan Twardowski)

• 24 grudnia (poniedziałek), Wigilia Narodzenia Pańskiego, wieczorem zasiądziemy do wspólnego
stołu wigilijnego.
(Tradycyjna pasterka będzie ogłoszona później!)

• 25 grudnia, Uroczystość Narodzenia Pańskiego.
• 26 grudnia, Św. Szczepana –
święto.

my chwile radosne i smutne.
Poddajemy się także refleksji
nad swoim życiem i śmiercią
bo ta przecież czeka każdego
z nas i jest nieunikniona.

m e m e n t o
szych bliskich którzy odeszli.
Opowiadamy o tym czego dokonali, jacy byli, przywołuje-

podniesione jak do modlitwy.
Potem było wiele dalszych
świadectw, niewytłumaczalnych uzdrowień związanych z
wizytą w kościele w Knock.
Trzydzieści osiem lat później,
w 1917 r., Matka Boska objawia się ponownie, tym razem
w Fatimie (w Portugalii).
Papież Jan Paweł II
odbył osobistą pielgrzymkę
do sanktuarium w dniu 30-ego
września 1979 r.

Zwyczajowo
tego
dnia odwiedzamy groby bliskich i nazywamy go dniem

zmarłych, ale pierwszy listopada jest uroczystością
wszystkich zmarłych świętych
i męczenników natomiast drugiego listopada w Kościele Katolickim obchodzi się zaduszki
(wspomnienie zmarłych) odprawiając msze wypominkowe
i modląc się za dusze w czyśćcu cierpiące.
Historia tej uroczystości prowadzi nas (jak podaje wikipedia) do III wieku
kiedy to rozpowszechniła się

Polskie Msze św. Gdzie? Kiedy?

KILCOCK (St. Coca’s
Church), druga niedziela
miesiąca, godz. 10.00, spowiedź przed Mszą św.

EDENDERRY (St. Mary’s Church), pierwszy piątek miesiąca (z
wyjątkiem
grudnia),
godz. 19.30, spowiedź
od godz. 19.00.

NAAS, Msze św.
będą w drugą sobotę miesiąca w
kościele parafialnym (Church of
Our Lady and St.
David) w centrum
miasta o godz.
20.00
Spowiedź
przed Mszą św.
NEWBRIDGE (St. Conleth’s
Church), Msze św. w każdą
niedzielę o godz. 14.00, spowiedź od godz. 13.30. Po Mszy
św. spotkanie w salce za kościołem.

PORTLAOISE (Chuch of St. Peter
and Paul), dwa razy w miesiącu,
drugi i czwarty piątek, godz. 20.00,
spowiedź od 19.30. Po Mszy św. spotkanie w Centrum Parafialnym.

CARLOW (Cathedral of the
Assumption), trzeci piątek
miesiąca, godz. 20.00, spowiedź od godz. 19.00. Po Mszy
św. spotkanie przy herbacie w
Centrum Parafialnym.

tradycja przenoszenia całych
relikwii świętych albo ich
części na inne miejsca. W ten
sposób chciano podkreślić że
święci są własnością całego
Kościoła. Kiedy w 610 r. papież Bonifacy IV otrzymał od
cesarza starożytną świątynię
pogańską Panteon kazał złożyć tam liczne relikwie i poświęcił tę budowlę na kościół
pod wezwaniem Matki Boskiej Męczenników. Od tego
czasu oddawano cześć wszystkim zmarłym męczennikom
1 maja. Papież Grzegorz III
w 731 r. przeniósł tę uroczystość na 1 listopada, a w 837 r.

papież Grzegorz IV rozporządził aby odtąd 1 listopada był
dniem poświęconym pamięci
nie tylko męczenników ale
wszystkich świętych Kościoła
Katolickiego.
Święto to ma swoje
odzwierciedlenie w różnych
kulturach. W krajach prawosławnych obchodzi się je w
soboty i w drugim dniu świąt
wielkanocnych. W Meksyku
pierwszego dnia obchodzi się
święto zmarłych dzieci natomiast drugiego dnia święto
zmarłych dorosłych. Meksykanie ten czas świętują bardzo
hucznie i wesoło. Ucztują na

TULLOW (Most Holy Rosary
Church), Msza św. w trzecią niedzielę miesiąca, godz. 10.00. Spowiedź przed Mszą św. Kawa lub
herbata po Mszy św. w Centrum
Parafialnym.

grobach bliskich wierząc, że
tego dnia umarli wracają by
cieszyć się tym co cieszyło ich
za życia. W krajach anglosaskich 31 października jest obchodzony Hallowen. Tradycja
tego święta wywodzi się z pogańskich wierzeń staroceltyckich. Jest obchodzony hucznie.
Okna domów i wystawy sklepów są przystrajane wydrążonymi dyniami i upiorami. Ludzie przebierają się za różnego
rodzaju potwory by jak głosi
tradycja odpędzić zabłąkane
dusze pragnące opanować ich
ciała na tą jedną wyjątkową
noc w roku. Dzieci przebrane

w różne stroje chodząc po domach zbierają słodycze.
Duchowość
tych
dwóch pierwszych dni listopada, pozwala nam na kultywowanie ich nawet z dala od
naszego kraju. Będąc tutaj
możemy zapalić świeczki i pomodlić się za wszystkich świętych, męczenników i naszych
bliskich zmarłych. Możemy
o nich porozmawiać opowiedzieć naszym dzieciom,
pooglądać zdjęcia... bo tak
naprawdę wspomnienia zabieramy wszędzie ze sobą.
Justyna
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Znajdź angielskie odpowiedniki
wyrazów i wpisz je do krzyżówki.
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POZIOMO:
1. JESIEŃ
2. KSIĘŻYC
3. ZNAKOMITY
4. DACH
5. WARZYWO

PIONOWO:
6. NASTĘPNY
7. GĄSIENICA
8. PARASOL
9. MOTYL
10. PREZENT
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Święty patryk i koniczyna

"Modlitwa"

Święta dziewczynko z Zapałkami
chroń nas przed staruchami
co płaczą, że wszędzie zło
martwią się, że nas okłamują
nie mówiąc nam o tym
a nas cieszy pole różowe
kiedy wschodzi zboże
nagietek który przekwita w październiku
pszczoły dokładnie złote
leszczyna co wydaje jednocześnie kwiaty i orzechy
spotykamy się z Matką Boską w ogrodzie
żyjemy z kundlem na co dzień
czujemy niewidzialne ręce
widzimy dalej i więcej
(ks. Jan Twardowski)

Jesienny liść
Dawno dawno temu, około 390
lat po przyjściu Chrystusa,
w Bretanii urodził się chłopczyk, któremu rodzice dali na
imię Patryk. Gdy Patryk skończył 16 lat został porwany przez
piratów i sprzedany w Irlandii gdzie
musiał pracować jako niewolnik. Jego ciężka i niewolnicza praca trwała 6 lat, aż wreszcie udało mu
się uciec. Po ucieczce Patryk schronił się w Galii i
wstąpił do zakonu. Po
latach został
misjonarzem i wrócił
do Irlandii
by nawracać ludzi na
drogę Bożą.
Gdy mówił ludziom o
Trójcy Świętej
zrywał z pod nóg trójlistną koniczynę i pokazywał
że Trójca to jeden Bóg w trzech osobach tak jak
koniczyna jest jedną roślinką z trzema listkami.

Pokoloruj listek barwami jesieni.
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