
 

 

 

 

 

 

 

 
Wydawca:   Stowarzyszenie św. Izydora z Sewilli,     Biuletyn przeznaczony do użytku wewnętrznego,    www.stowarzyszenie.isidorus.net 

 

               

  

 

Nr 3 
 

Biuletyn Informacyjny 
Stowarzyszenia św. Izydora z Sewilli 

październik 2009 

 
Drodzy Członkowie i Sympatycy 
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oraz Portalu Świętego Izydora –  
Patrona Internetu i Internautów 
 

Październik jest miesiącem, który mobilizuje nas 
do częstszego odmawiania różaoca, modlitwy o którą tak 
często prosi Matka Boża w swoich objawieniach. Im 
więcej zgłębiamy tajemnice różaoca świętego, tym 
więcej Bóg się nam objawia, ukazuje się przedziwnym w 
swoich dziełach, wielkim w swych działaniach, tym 
więcej dobrod Jego nas pociąga i serce bardziej czuje 
potrzebę uwielbienia Go. 

 
W tym miesiącu warto otworzyd swoją 

książeczkę do modlitwy i przypomnied sobie jak 
odmawiad różaniec, jakie ma części i tajemnice. Oprócz 
tego na pewno warto spróbowad systematycznie 
odmawiad tę jakże często zapomnianą modlitwę. Ile razy 
dziennie małe dziecko powtarza słowa „Mamo, 
Mamusiu”? Żadna Matka tego nie liczy a na pewno nie 
jest zła, że jej dziecko chce przebywad w jej obecności. 
Podobnie jest z modlitwą różaocową. Każde „Zdrowaś 
Maryjo” to jak zwrócenie się do naszej Matki – Maryi. 

 
Wszystkim życzę wielu głębokich chwil 

spędzonych na modlitwie różaocowej, medytacji i przy 
boku Naszej Matki. 
 

Przewodniczący Stowarzyszenia św. Izydora z Sewilli 
 

 

 

 
Królowo Różaoca Świętego – módl się z nami 

 

 

 
 

Chwała bądź Maryi na niebieskim tronie, 
Która w różańcowej królujesz koronie. 

Święta nad Świętymi, Lilijo! 
Matko różańcowa, Maryjo! 

 



 

 

 
   

Przed kilkoma dniami zakończyliśmy przyjmowanie prac konkursowych do II-ej edycji konkursu  
pt. „Kapliczka mojego dzieciństwa. Kapliczka na mojej drodze”. Nadesłano ponad 1200 fotografii 
przedstawiających małą architekturę sakralną oraz kilkadziesiąt prac plastycznych i rękodzieł.  

W tej chwili pracujemy nad wybraniem najlepszych prac, które następnie nagrodzimy.  
 

Wszystkich zachęcamy do oceniania fotografii na stronie internetowej  
www.kapliczki.isidorus.net 

  

 

 

 

 



 

OJCIEC ŚWIĘTY BENEDYKT XVI DO RODZIN I DZIECI 

PRZEMÓWIENIE WYGŁOSZONE DNIA 26 WRZEŚNIA BR. W SANKTUARIUM PRASKIEGO DZIECIĄTKA JEZUS 

 

Czcigodni Kardynałowie,  
Panie Prezydencie miasta Pragi i starości,  
szanowni przedstawiciele życia społecznego,  
mili Bracia i Siostry, miłe dzieci 
 
 Kieruję do Was wszystkich serdeczne 
pozdrowienia. Cieszę się, że mogę odwiedzid 
ten kościół, poświęcony Pannie Maryi 
Zwycięskiej, w którym jest czczona figurka 
Jezulatka, znana na całym świecie jako 
"Praskie Jezulatko". Dziękuję arcybiskupowi 
Janowi Graubnerowi, przedstawicielowi 
Episkopatu Czech i Moraw, za przywitanie 
mnie w imieniu wszystkich biskupów. Z 
należnym szacunkiem pozdrawiam pana 
prezydenta miasta Pragi i pozostałych przedstawicieli życia społecznego i kościelnego, którzy zechcieli przybyd 
na to spotkanie. Pozdrawiam Was - miłe rodziny, które w tak dużej liczbie tutaj przybyliście. 
 
 Figurka Jezulatka kieruje naszą myśl do tajemnicy wcielenia, do wszechmogącego Boga, który stał się 
człowiekiem i 30 lat żył w skromnej rodzinie z Nazaretu, powierzony Bożą Opatrznością do łaski pełnej opieki 
Maryi i Józefa. Myślę o waszych rodzinach i o rodzinach na całym świecie, o ich radościach i troskach. 
Zjednoczmy się w modlitwie i prośmy u Jezulatka o dar jedności i zgody we wszystkich rodzinach. Myślimy 
szczególnie o tych młodych rodzinach, które muszą wkładad dużo wysiłku w bezpieczeostwo i godną przyszłośd 
swoich dzieci. Prośmy za rodziny w ciężkich sytuacjach, doświadczane chorobami i boleściami, za te, które są w 
kryzysie, skłócone lub męczone niezgodą czy niewiarą. Wszystkie zawierzamy świętemu Praskiemu Jezulatku, 
dlatego że wiemy, jak ważne są stabilne i zwarte rodziny w rzeczywistym postępie społeczeostwa i dla 
przyszłości ludzkości. Jezulatko nam swoją dziecięcą delikatnością uobecnia Bożą bliskośd i miłośd.  

 Uświadamiamy sobie, jaką mamy w Jego oczach cenę, dlatego że właśnie dzięki Niemu staliśmy się 
dziedmi Bożymi. Każda ludzka istota jest Bożym dzieckiem, a jednocześnie naszym bratem, i jako taką musimy ją 
przyjmowad i szanowad. Oby uświadomiło to sobie i nasze społeczeostwo! Każda ludzka osoba by wtedy była 
oceniania nie według tego, co ma, ale według tego, czym jest, dlatego że na twarzy każdej ludzkiej istoty, bez 
względu na rasę czy kulturę, widnieje Boży obraz.   

 To obowiązuje przede wszystkim u dzieci. W świętym Praskim Jezulatku rozmyślamy dziecięce piękno i 
przychylnośd, którą Jezus Chrystus zawsze obdarzał najmłodszych, jak czytamy w Ewangelii. Ile dzieci jednak 
dzisiaj nikt nie kocha, nie przyjmuje i ich nie ceni! Ile dzieci jest ofiarami przemocy i różnych form nadużyd bez 
jakichkolwiek pohamowao! Oby dzieciom był zagwarantowany szacunek i uwaga, która się im należy: dzieci są 
przyszłością i nadzieją ludzkości.  

 Chciałbym teraz kilka słów powiedzied bezpośrednio do Was, miłe dzieci, i do waszych rodzin. Na 
spotkanie ze mną przyszło was bardzo wielu i za to Wam z całego serca dziękuję. Wy, którzy jesteście mili sercu 
Jezulatka, odwzajemniajcie jego miłośd i według Jego przykładu bądźcie posłuszne, uprzejme i grzeczne. Uczcie 
się tak jak On byd oparciem dla swoich rodziców. Bądźcie prawdziwymi przyjaciółmi Jezusa i zawsze z ufnością 
się do Niego zwracajcie.  

 Módlcie się za siebie, za swoich rodziców, krewnych, nauczycieli i przyjaciół, i módlcie się również za 
mnie. Jeszcze raz Wam dziękuję za przyjęcie i z serca Wam błogosławię i wypraszam dla Was wszystkich ochrony 
świętego Jezulatka, Jego Niepokalanej Matki i świętego Józefa. 

przekład z j. czeskiego: Tomasz A. Kaniewski, 26.09.2009 - Praha - Pražské Jezulátko 

mailto:tomasz@kaniewski.net.pl


 

MODLITWA BENEDYKTA XVI PRZED PRASKIM DZIECIĄTKIEM JEZUS 
Praha, dnia 26.09.2009 r. 

 
Panie Jezu, widzimy Cię tu jako Dziecię i wierzymy, że jesteś Synem Bożym, który stał się człowiekiem za sprawą Ducha 
Świętego w łonie Dziewicy Maryi. Podobnie jak w Betlejem, także i my wraz z Maryją, Józefem, aniołami i pasterzami 
oddajemy Ci pokłon i uznajemy Cię za naszego jedynego Zbawiciela. Stałeś się ubogim, aby nas swoim ubóstwem ubogacid. 
 
Daj nam, byśmy nigdy nie zapominali o ubogich i cierpiących. Czuwaj nad naszymi rodzinami. Błogosław wszystkie dzieci 
świata i spraw, by wśród nas królowała zawsze miłośd, którą nam przyniosłeś i która czyni życie bardziej szczęśliwym. 
Spraw Jezu, by wszyscy uznali prawdę Twego Narodzenia i aby wszyscy poznali, że przyszedłeś przynieśd całej rodzinie 
ludzkiej światło, radośd i pokój. 
 
Ty jesteś Bogiem, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. 

 

 
 

 

 
Stowarzyszenie świętego Izydora z Sewilli jest stowarzyszeniem niedochodowym. Głównym celem utrzymania są 

wpływy ze składek członkowskich oraz dary ludzi dobrego serca. Stowarzyszenie w przeciągu roku kalendarzowego 
ponosi m.in. następujące koszta: 
 

- utrzymanie Portalu św. Izydora (domena, serwer, oprogramowanie) – ok. 2 000 zł 
- wydatki związane z reklamą, korespondencją (m.in. paliwo, znaczki pocztowe itp.) – ok. 500 zł 
- wydatki związane z zakupem zdjęd, grafiki, artykułów; honoraria autorskie – 1 500 zł 
 
Z każdym dniem koszta utrzymania wzrastają, często też stają się powodem zrezygnowania z pewnych udoskonaleo i 

możliwości promocyjnych. 
 
Jeżeli rozumiesz naszą sytuację i chcesz wesprzed nasze dzieło, możesz to uczynid poprzez: 
 

- systematyczną darowiznę (nawet 1 złotówka/miesiąc) 
- jednorazowy dar 

 
Dary serca można wpłacad na rachunek bankowy Stowarzyszenia: 
 

Fortis Bank Polska, oddz. Wrocław 
 

nr r-ku: 73 1600 1156 0004 0601 7389 6080 
 

Za wszelką pomoc wszystkim składamy serdeczne Bóg zapład! 
 

Darowiznę można odliczyd od podatku dochodowego. Więcej informacji: www.stowarzyszenie.isidorus.net 

1. Będziemy wdzięczni za pomoc w redagowaniu Portalu Świętego Izydora. Najpilniejsze prace:  

a) Sporządzenie listy diecezji polskich (nazwa, dane adresowe kurii, biskupi, strona www) 

b) Dodawanie modlitw do modlitewnika 

c) Dodawanie stron internetowych do katalogu stron 

2. Informujemy, że wszelkich informacji o Stowarzyszeniu i działalności statutowej udzielamy tylko i wyłącznie 

osobiście w siedzibie Stowarzyszenia oraz drogą korespondencyjną tradycyjną i elektroniczną. Aktualne adresy 

podajemy poniżej. 

3. Przypominamy o nastawieniu elektronicznej skrytki pocztowej, o której informowaliśmy listownie każdego z 

Członków już w zeszłym roku. W przypadku problemów, zapomnienia hasła itp. prosimy o kontakt. 

4. Zachęcamy do promowania Stowarzyszenia w sieci internetowej oraz wśród znajomych. Każdy z Członków 

powinien posiadać wiedzę nt. działalności Stowarzyszenia, osiągniętych celów i planowanych akcjach.  Aktualnie 

zachęcamy do promowania II-ej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego.  

5. Za wszelką pomoc oraz pamięć modlitewną składamy wszystkim Bóg zapłać! 

 


