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W czasie środowej audiencji ogólnej 13 maja 1981 o godz.
1700 Ojciec Święty rozpoczął objeżdżanie odkrytym papa
mobile Placu św. Piotra, błogosławiąc przybyłych
pielgrzymów. W 20 minut później został ciężko ranny.
Skierowano ku w jego stronę trzy kule. Zamachowiec, który
do niego strzelał został ujęty w pobliżu miejsca zbrodni,
a Jana Pawła II przewieziono do rzymskiej kliniki. Tam
podczas pięciogodzinnej operacji lekarzom udało się
powstrzymać upływ krwi i uratować życie pacjentowi. Papież
przeżył zamach, ale już nigdy nie odzyskał pełni sił. Tego samego dnia, ale w 1917 roku,
miały miejsce pierwsze objawienia w Fatimie. W chwili objawień Najświętszej Maryi Panny,
Łucja de Jesus, Franciszek i Hiacynta Marto mielipo dziesięć, dziewięć i siedem lat. Cała
trójka mieszkała w Aljustrel, w miejscu należącym do parafii fatimskiej. Objawienia miały
miejsce na małym skrawku ziemi należącymdo rodziców Łucji, nazywanym Cova da Iria,
i znajdującym się dwa i pół kilometra od Fatimy na drodze do Leirii. Matka Boża ukazała się
im na krzewie zwanym ilex, będącym karłowatą odmianą dębu, mierzącym nieco ponad
metr wysokości. Franciszek widział Maryję, lecz Jej nie słyszał. Hiacynta Ją widziała
i słyszała. Łucja natomiast widziała, słyszała i rozmawiała z Nią. Objawienia miały miejsce
około południa. W momencie, gdy uwaga trójki wizjonerów została przyciągnięta przez
podwójny blask, podobny do błyskawic, bawili się w Cova da Iria. Później zobaczyli oni
Matkę Boską na zielonym dębie. Była to, zgodnie z opisem siostry Łucji, Pani ubrana
na biało, bardziej błyszcząca niż słońce, promieniejąca światłem czystszym
i intensywniejszym od kryształowego pucharu z wodą, prześwietlonego promieniami
słonecznymi. Jej nieopisanie piękna twarz nie była ani smutna, ani radosna, lecz poważna
i malował się na niej wyraz łagodnego napomnienia. Miała dłonie złączone jakby w geście
modlitwy, które opierały się na piersiach i które były zwrócone ku górze. Z jej prawej dłoni
opadał różaniec. Jej szaty wydawały się całe utkane ze światła. Jej tunika była biała, tak jak
i płaszcz ze złotym rąbkiem, który okrywał głowę Maryi, opadając aż do jej stóp. Wizjonerzy
byli tak blisko Matki Bożej – w odległości około półtora metra – że znajdowali się
w poświacie, która Ją otaczała lub którą roztaczała wokół.
[na podstawie https://deon.pl oraz https://fatima.pl]

Witajcie Młodzi Przyjaciele!
Zapraszam do lektury kolejnego numeru „Izydora”. W związku z tym, że rozpoczęliśmy
maj, znajdziecie w nim tekst Litanii Loretańskiej. Nie zabrakło również krzyżówki oraz
cyklu Kartka z kalendarza z przeglądu majowych uroczystości i świąt.
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Litania Loretańska do Najświętszej Maryi Panny
Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, - zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Święta Maryjo, - módl się za nami.
Święta Boża Rodzicielko,
Święta Panno nad pannami,
Matko Chrystusowa,
Matko Kościoła,
Matko miłosierdzia,
Matko łaski Bożej,
Matko nadziei,
Matko nieskalana,
Matko najczystsza,
Matko dziewicza,
Matko nienaruszona,
Matko najmilsza,
Matko przedziwna,
Matko dobrej rady,
Matko Stworzyciela,
Matko Zbawiciela,
Panno roztropna,
Panno czcigodna,
Panno wsławiona,
Panno można,
Panno łaskawa,
Panno wierna,
Zwierciadło sprawiedliwości,
Stolico mądrości,
Przyczyno naszej radości,
Przybytku Ducha Świętego,
Przybytku chwalebny,
Przybytku sławny pobożności,
Różo duchowna,
Wieżo Dawidowa,
Wieżo z kości słoniowej,
Domie złoty,
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Arko przymierza,
Bramo niebieska,
Gwiazdo zaranna,
Uzdrowienie chorych,
Ucieczko grzesznych,
Pociecho migrantów,
Pocieszycielko strapionych,
Wspomożenie wiernych,
Królowo Aniołów,
Królowo Patriarchów,
Królowo Proroków,
Królowo Apostołów,
Królowo Męczenników,
Królowo Wyznawców,
Królowo Dziewic,
Królowo Wszystkich Świętych,
Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta,
Królowo Wniebowzięta,
Królowo Różańca świętego,
Królowo rodzin,
Królowo pokoju,
Królowo Polski,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
- przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
- wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
- zmiłuj się nad nami.
P: Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko.
W: Abyśmy się stali godnymi obietnic
Chrystusowych.
Módlmy się: Panie, nasz Boże, daj nam, sługom swoim, cieszyć się trwałym zdrowiem
duszy i ciała, i za wstawiennictwem Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy, uwolnij nas od
doczesnych utrapień i obdarz wieczną radością. Przez Chrystusa, Pana naszego.
W: Amen.
Pod Twoją obronę…
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Krzyżówka nr 20
1
2
3
4
5
6
PYTANIA: 1 Święty, który patronuje naszej Parafii; 2 Z Ewą w Edenie; 3 Na papieskiej
głowie; 4 Zdarzył się Kanie Galilejskiej; 5 Uczeń Pana Jezusa; 6 Każda świętuje 26 maja.
[Ł.M.]

Rozwiązanie krzyżówki prosimy przesłać na nasz adres e-mailowy (podając swoje imię,
nazwisko i wiek) do 21 maja. Wśród osób, które prześlą prawidłowe rozwiązanie
wylosowana zostanie książka. Rozwiązanie Krzyżówki nr 19: ALLELUJA. Książkę
otrzymuje Hubert lat 10. O sposobie odbioru nagrody informujemy e-mailem.
Dziękujemy wszystkim czytelnikom za przesłane odpowiedzi.

Kartka z kalendarza – maj
1 – Święto Św. Józefa Rzemieślnika
3 – Uroczystość NMP, Królowej Polski, głównej patronki Polski
6 – Święto św. Apostołów Filipa i Jakuba
8 – Uroczystość św. Stanisława, bpa i męcz., głównego patrona Polski
13 – Rocznica zamachu na Ojca Świętego Jana Pawła II
14 – Święto św. Macieja, Apostoła
16 – Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego
21 – Wspomnienie św. Jana Nepomucena, prezbitera i męczennika
23 – Uroczystość Zesłania Ducha Św.
24 – Święto NMP, Matki Kościoła
26 – Wspomnienie św. Filipa Neri, prezbitera, Dzień Matki
27 – Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana
29 – Wspomnienie św. Urszuli Ledóchowskiej, dz.
30 – Uroczystość Najświętszej Trójcy
31 – Święto Nawiedzenia NMP
[na podstawie Kalendarza liturgicznego archidiecezji katowickiej]
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