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18 Sierpień 2019 – VI Niedziela 4 Rocznic
Cud nad Wisłą. Matka Boża Łaskawa – Patronka Warszawy i Strażniczka Polski – jak
czytamy na stronie internetowej Jej Sanktuarium – był to pierwszy w historii Polski tytuł Matki
Bożej odnoszący się do naszego narodu, na długo jeszcze przed innymi obrazami i
wezwaniami!”. Matka Boża objawiła się bolszewikom właśnie w postaci Matki Bożej Łaskawej
z Warszawy (dokładnie taka jak na obrazie; tak opisywali ją rosyjscy jeńcy, którzy obrazu nie
widzieli). W dniu 15 sierpnia 1920 r. Matka Boża trzymała w ręku tarczę, którą osłaniała
Polaków. Jednak ci nadal ginęli, choć część pocisków bolszewickich odbijała się od tej tarczy i
powracała do bolszewików. Wynikałoby stąd, że Matka Boża będzie nadal starała się nas
bronić i eliminować niektóre skutki Bożego gniewu, że jednak nie pozwoli nam
zginąć.
Bolszewiccy świadkowie objawienia z 14 sierpnia 1920 r. zeznawali, że za Matką Bożą
stały „oddziały przerażających skrzydlatych, konnych rycerzy, zakutych w pobłyskujące mimo
ciemności stalowe zbroje, pokryte lamparcimi skórami”. Oddziały te, według zeznań świadków,
przygotowywały się do ataku. Matka Boża wyraźnie sygnalizowała, że jeśli Polacy nie dadzą
sobie rady Ona sama, poprzez swoje wojsko, rozstrzygnie bitwę. Te oddziały zbrojnych
rycerzy, ich wygląd, gotowość do ataku, jeszcze bardziej przeraziły bolszewików. Nie ma
wątpliwości co do tego, że były to oddziały husarii. Rycerze ci wyglądali, z opisu bolszewików,
jak husarze. Jednym z istotnych elementów charakterystycznych, były te lamparcie
skóry. Oddziały husarskie były to najbardziej skuteczne i niezwyciężone oddziały w historii
Polski (jeżeli nie świata). Rozbijały one i druzgotały oddziały wroga, zarówno oddziały konnicy
jak i piechoty, i nikt nie był w stanie ich powstrzymać.

“ Sierpniowym Rocznicom “
(Matce Boskiej Zielnej)
Jesteś miesiącem letniego powiewu,
czasem wakacji i wypoczynku,
choć dzieje wcale cię nie szczędziły,
przelałeś wiele bólu i gniewu.
Dałeś się poznać, jako ten krwawy,
gdy losy Polski ważyłeś w boju,
gdy chwała zwycięstw zroszona potem
wzniosła cię w glorii, dodając sławy.
I tak w dwudziestym, roku pamiętnym
Armia Czerwona ujarzmić kraj chciała,
stoczyłeś bitwę tuż pod Warszawą,
“Cudem nad Wisłą” historia ją zwała.
Waleczny jesteś w dziejach przeszłości,
gdy znowu w roku czterdziestym czwartym
stolica w męce stanęła prężnie,
gdy bezmiar tchnień uleciał z młodości.
Warszawskie dzieci broniły – dzielne!
skwerków i placów swojego miasta.
Bestie germańskie zdławiły serca,
które ojczyźnie chciały być wierne.
Choć tyle krwi się w walce przelało,
choć tyle ludzi swe życie oddało,
by słowo “WOLNOŚĆ” w Polsce zabrzmiało…..
To wszystko, sierpniu! było za mało!
Polskę zniewolił pazur zarazy,
czerwone w naród wbijał swe szpony
i rok za rokiem w bólu mijały,
aż człowiek powstał dla swej obrony.
Ty, sierpniu bacznie patrzyłeś na to!
na strajki, bójki, aresztowania,
morderczy opór przed komunizmem…
Ach!, było wtedy gorące lato!

Udręka swą tarczą strzegła Polskości,
gdy rozpacz wyszła na ulice miast,
wtedy wodzowie siedli do stołu
i powstał Związek….Solidarności!
Ty, sierpniu w roku osiemdziesiątym
w wielkim uporze, determinacji,
w sile narodu i bólu przeszłości,
wiodłeś nam Polskę do demokracji!
W tobie nadzieja rodziła się nowa,
za którą “DZIĘKI” w sercach nosimy.
Dziś je składamy przed Matki Ołtarzem,
O, Matko Zielna! Panienko Sierpniowa!
(Alicja Jęczmień, Concord – sierpień 2009)

Serdecznie witamy naszego umiłowanego Ojca Vitaliya Osmolovkyy po ponad
rocznej rozłące. Panu Bogu dziękujemy, że wysłuchał naszych próśb
i przywrócił mu zdrowie oraz pozwolił na szczęśliwy przyjazd.
→ 24 Sierpnia zapraszamy naszą Wspólnotę do uczestnictwa w 9‐tym Festiwalu Ulicznym
organizowanym przez EBPAA, w godzinach od 11:00 am do 6:00 pm przy Kaplicy i siedzibie EBPAA
(909 Mellus Street, Martinez, CA.
→ Drodzy bracia i siostry. W przeszłości zbieraliśmy pieniądze na remont dachu oraz na budowę
Katedry w Oakland. Na każdą z potrzeb zebraliśmy 10 tysięcy dolarów. Obecnie dokonano
niezbędnego remontu Kaplicy ( wymiany okien i drzwi na który wydano 18 tysięcy dolarów).
Apelujemy do wszystkich wiernych i sympatyków o składanie ofiar na ten niezbędny remont
naszego wspólnego Domu, gdzie wszyscy przynosimy nasze prośby do Boga i Matki Najświętszej i
zostajemy wysłuchani. Bóg zapłać za ofiary dotychczas złożone.
→ Szkoła Języka Polskiego im. Jana Pawła II w Walnut Creek, CA poszukuje nauczycieli.
Zainteresowane osoby proszimy o kontakt szkolapolskawanutcreek@gmail.com,
filipowskib@yahoo.com, lub karolina.mancino@gmail.com,.

→ Nowo‐powstające radzymińskie Sanktuarium Św. Jana Pawła II to wotum wdzięczności
dziękczynienia za polskie zwycięstwo w Bitwie Warszawskiej oraz za wielkiego Polaka Jana Pawła
II. Z wieży radzymińskiej rozpościera się widok na pamiętające bitwę pola. To historyczne
miejscepełne jest pamięci o bohaterach. To tutaj przybywają pielgrzymi, by przy relikwiach
Wielkiego Polaka Papieża prosić o łaski dla siebie i dla Ojczyzny.
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