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ZMIANY DUSZPASTERZY
Z  dniem  01  sierpnia  br.  został 

przeniesiony do pracy w Sokołowie 
Podlaskim   ks.  Mariusz  Rygała. 
Dziękujemy Mu za dwuletnia pracę 
duszpasterską  w  naszej  wspólnocie. 
W nowej placówce, życzymy Mu ob-
fitych łask Bożych oraz samych rado-
snych chwil. Szczęść Boże. 

 Ks. Mariusz Rudzki

dk. Cezary Lipka
Jednocześnie witamy w naszej pa-

rafii  ks.  Mariusza  Rudzkiego,  który 
będzie pełnił  obowiązki  Kierownika 
Oratorium i katechety w Gimnazjum, 
oraz diakona Cezarego Lipkę,  przy-
gotowującego się do święceń kapłań-
skich.

Życzymy  Wam  wszystkiego,  co 
najlepsze, przede wszystkim ogromu 
Łask Bożych, mocy Ducha Świętego 
oraz opieki Matki Bożej. Niech podej-
mowany  trud  zmagania  się  z  co-
dziennością  uskrzydla Was i pozwoli 
dostrzegać piękno kapłańskiej pracy. 
Szczęść Wam Boże.

AKTUALNOŚCI
Ks.  Proboszcz  składa  serdeczne 

podziękowania  członkom  Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Tolkmicku, or-
szakowi  procesyjnemu,  osobom  de-
korującym  kościół   i  ulice  naszego 
miasta, oraz tym, którzy przyczynili 
się  do  uświetnienia  wizyty  Cudow-
nego  Obrazu  Matki  Boskiej  Często-
chowskiej.  Bóg  zapłać  wszystkim, 
którzy w tym czasie  swoją  obecno-
ścią w kościele  dali świadectwo wia-
ry.

Jutro,  3  września,  rozpoczynamy 
nowy rok szkolny   i  katechetyczny. 
Zapraszamy  dzieci,  młodzież,  na-
uczycieli  i  wychowawców,  oraz  ro-
dziców  na  Mszę  św.  o  godz.  9:00. 
Przed Mszą będzie okazja do spowie-
dzi św. 

W najbliższy wtorek /4 września/ 
o  godz.  10:00  wznawia  działalność 
Koło  Robótek  Ręcznych  bł.  Matusi 
Małgorzaty. Osoby chętne do uczest-
nictwa  w  tej  wspólnocie,  prosimy 
o przyjście na to spotkanie. 
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W tym tygodniu przypada: 
-  I  wtorek  miesiąca  –  Wypominki 
i Msza św. za zmarłych,  polecanych 
w wypominkach,
- I czwartek i I piątek miesiąca – oka-
zja do spowiedzi i  komunii św. wy-
nagradzającej.  W piątek tradycyjnie 
odwiedziny osób chorych.

Zachęcamy  dzieci  i  młodzież  do 
spowiedzi  i  komunii  św.   w  I-sze 
piątki. Pierwszy piątek jest dniem w 
sposób  szczególny  poświęconym 
przeżywaniu  miłości  Bożego  Serca. 
Czynimy to w duchu wynagrodzenia 
za grzechy, gdyż takie było życzenie 
Pana Jezusa,  przekazane św. Małgo-
rzacie Marii.

14  września  obchodzimy  Święto 
Podwyższenia  Krzyża.  Zapraszamy 
o godz. 18:00 na Mszę św. z ucałowa-
niem Krzyża.

18 września przypada Uroczystość 
św. Stanisława  Kostki. Na progu  no-
wego roku szkolnego i  katechetycz-
nego  będziemy  prosić św. Stanisła-
wa Kostkę, który jest patronem dzieci 
i młodzieży, aby wstawiał się za nami 
i wypraszał potrzebne łaski.

W  dzisiejszym  numerze  Informa-
tora znajduje się krzyżówka  „Święci 
i błogosławieni przez Jana Pawła II”. 
Hasła to niej oparte są na biografiach 
osób, drukowanych przez rok  w na-
szym Biuletynie.  Jest  też  możliwość 
ułożenia  dodatkowego  hasła  z  liter, 
zaznaczonych  innym  kolorem.  Roz-
wiązane krzyżówki, podpisane imie-
niem i nazwiskiem, należy składać w 
kancelarii  parafialnej  do  dnia  23 
września br. 

Podsumowanie  konkursu  i  wrę-
czenia  nagród  odbędzie  się   5  paź-
dziernika po Mszy św.  o godz. 18:00.

5 października o godz. 18:00 odbę-
dzie się uroczyste wprowadzenie Re-
likwii  św.  siostry  Faustyny  Kowal-
skiej.  Uroczystej  Mszy  św.  będzie 
przewodniczył ks. Biskup Jan Styrna. 
Szczegóły w najbliższym czasie.

CAMPO BOSCO

W dniach 23 - 26 sierpnia br. grupa 
młodzieży  z  naszej  wspólnoty 
uczestniczyła  w  Campo  Bosco 
w Czerwińsku.

Temat  tegorocznego  Campo  - 
"Owce czy wilki?" odwoływał się do 
snu Janka Bosko z 9 roku życia. 

W tym śnie widział on łąkę pełną 
chłopców, którzy z wilków i innych 
dzikich zwierząt zamienili się łagod-
ne owce. Matka Boża, którą Janek wi-
dział we śnie, powiedziała mu, że to 
jest  jego  pole  pracy  i  jego  zadanie: 
prowadzić młodych ludzi, by stawali 
się owcami w owczarni Jezusa Chry-
stusa.  W  kazaniach,  konferencjach 
i katechezach podczas Campo Bosco 
motyw owiec i wilków przewijał się 
więc często jako symbol życiowej de-
cyzji  i  wyboru,  od  którego  zależy 
szczęście młodego człowieka w przy-
szłości.  Oprócz  dobrej  zabawy  nie 
brakowało  też  czasu  na  wyciszenie 
i modlitwę… 
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OBÓZ 
W SZKLARSKIEJ PORĘBIE

W dniach 2  –  15  lipca  grupa  34 
dzieci przebywała w Szklarskiej Po-
rębie  na  obozie,  zorganizowanym 
przez Stowarzyszenia SALOS i Ora-
torium  w  Tolkmicku.  Opiekunami 
dzieci byli: Pan Andrzej Misztal, ks. 
Mariusz  Rygała,  ks.  Marek  Szym-
borski  oraz  Pani  Żaneta  Klamer 
i Pani Jolanta Wesołowska.

Koloniści  korzystali  z  różnych 
atrakcji,  przygotowanych przez or-
ganizatorów.  Z pewnością na długo 
zapamiętają wycieczki do Pragi, Ko-
war, Skalnego Miasta i Harrachowa. 
Niezapomniane będą  też  gry, zaba-
wy i różne konkursy oraz kąpiele w 
basenie ogrodowym. 

Zadowoleni  wrócili  do  domów, 
obiecując  sobie,  że  w  przyszłym 
roku też pojadą.

Dziękujemy  organizatorom 
i opiekunom  za  zorganizowanie 
tego wypoczynku    i przygotowanie 
wszystkich atrakcji  dla dzieci.Wiele 
zdjęć z tego wyjazdu znajdziecie na 
znanej  już  wszystkim stronie  para-
fialnej.
HUMOR SZKOLNY

Na lekcji geografii nauczyciel pyta 
Jasia: 

- Która rzeka jest dłuższa: Ren czy  
Missisipi? 

- Oczywiście, Missisipi.
- Doskonale, a czy wiesz, o ile  

dłuższa? 
- Dokładnie o sześć liter.
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NAWIEDZENIE NASZEJ PARAFII 
PRZEZ KOPIĘ OBRAZU MATKI 
BOSKIEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ

1 sierpnia br. doczekaliśmy się w 
naszej  parafii  długo  oczekiwanego 
Gościa. O godz. 17:00 przyjechała do 
nas Matka Boża samochodem – ka-
plicą,  wraz  z  opiekującym  się  Nią 
ojcem  Mariuszem  Małkińskim  – 
paulinem z Jasnej Góry. 

Przed kościołem powitał  ją  tłum 
wiernych  z  ks.  Biskupem  Józefem 
Wysockim, Panem Burmistrzem An-
drzejem  Lemanowiczem,  ks.  Pro-
boszczem  Sławomirem  Szczodrow-
skim  i  duszpasterzami  naszej 
parafii.  Przewodnikiem duchowym 
na ten czas był znany już nam z Mi-
sji Świętych ks. Stanisław Szestowic-
ki – salezjanin z Płocka.

Do świątyni została wniesiona na 
ramionach  członków  miejscowej 
Ochotniczej Straży Pożarnej. 

Matka  Boża  została  przywitana 
przez gospodarza naszej wspólnoty 
-  ks.  Sławomira  Szczodrowskiego, 
Pana Andrzeja Lemanowicza – Bur-
mistrza Miasta i Gminy Tolkmicko, 
oraz przedstawicieli parafii – rodzi-
nę  Państwa  Anny  i Krzysztofa  Le-
biodów.

Po  powitaniach  rozpoczęła  się 
Msza św. koncelebrowana pod prze-
wodnictwem ks. Biskupa Józefa Wy-
sockiego,  w czasie  której  44  człon-
ków  naszej  wspólnoty  otrzymało 
Sakrament Bierzmowania. Poświęcił 
on  również  obraz  ,  będący  wierną 
kopią  Wizerunku Matki  Boskiej  Ja-
snogórskiej. 
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Ojciec Mariusz Małkiński „umoc-
nił” tę świętość poprzez przyłożenie 
jego ram do kopii  Obrazu, który u 
nas gościł. Rozpocznie on wędrów-
kę do rodzin w naszej parafii.

Po Mszy św. rozpoczęliśmy czu-
wania modlitewne,  a  o godz. 23:00 
-  modlitwę  wdzięczności  zmarłym 
za dar przekazanej wiary, połączoną 
z wypominkami rocznymi. O półno-
cy zebraliśmy się na Pasterkę w in-
tencji powołań. 

Bezpośrednio po Pasterce  rozpo-
częło się  nocne czuwanie przy Ma-
ryi przez mieszkańców poszczegól-
nych ulic. 

I tak było do godz. 6:00, o której 
przyszedł czas na Godzinki do Nie-
pokalanej  a  następnie  Msza  św. 
dziękczynno  –  błagalna  w  intencji 
dobrodziejów parafii.

O godz.  9:00  w kościele  zgroma-
dzili  się  ludzie  starsi  i  chorzy.  Sko-
rzystali  oni  z  Sakramentu  Namasz-
czenia Chorych. 

O godz. 11:00 do świątyni przybyli 
najmłodsi parafianie. Dzieci otrzyma-
ły  błogosławieństwo.  Skorzystały  z 
niego również matki w stanie błogo-
sławionym.

O  godz.  12:00  dzwony  kościelne 
zaprosiły na Anioł Pański z modlitwą 
za  zmarłych,  oraz  na  Różaniec.  Po-
tem swój czas miały grupy modlitew-
ne i dzieci szkolne.
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  Czas wizyty Matki Bożej w naszej 
wspólnocie zbliżał  się  nieubłaganie 
do końca.

O godz.  15:00  odmówiliśmy Ko-
ronkę do Bożego Miłosierdzia, a po-
tem  rozpoczęła  się  Msza  św.,  koń-
cząca tę niezwykłą Wizytę.

Z  ogromnym  żalem  musieliśmy 
się  rozstać  z  naszą  Matką.  Czekała 
już na Nią Parafia w Kadynach.

Maryjo,  uciekamy się  pod Twoją 
Obronę.

ŚWIĘTO NARODZENIA 
NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

8 WRZEŚNIA
Kościół  katolicki  obchodzi  8 

września  Święto  Narodzenia  Naj-
świętszej  Maryi  Panny.  Nie  wiemy 
jednak  dokładnie,  kiedy  narodziła 
się Maryja.

Na stronach  Pisma Świętego  nie 
znajdujemy opisu narodzenia i dzie-
ciństwa Maryi,  choć  temat  ten  po-
dejmują  liczne  apokryfy.  Trudno 
jednak na podstawie tych pism od-
tworzyć  prawdziwe  wydarzenia  z 
życia  Matki  Bożej.  Jej  Narodzenie 
było  bezpośrednią  zapowiedzią 
przyjścia Zbawiciela.

Tradycja mówi o tym, że jej rodzi-
cami  byli  św.  Anna  i  św.  Joachim, 
którzy  przez  wiele  lat  nie  mogli 
mieć  dzieci,  co  w tamtych czasach 
było uważane za karę Bożą za grze-
chy przodków. Dlatego gorąco pro-
sili Boga, by obdarzył ich upragnio-
nym potomstwem.

Dzień Narodzin Maryi to w litur-
gii  dzień  bardzo radosny.  Przycho-
dząca  na  świat  Maryja,  nie  tylko 
sprawiła radość przez wiele lat cze-
kającym na nią  rodzicom. Jej  naro-
dzenie  stało  się  radością  dla  całej 
ludzkości, gdyż Bóg dokonał  przez 
Nią  wielkich  dzieł,  a  narodzony  z 
Niej Chrystus pojednał i zjednoczył 
nas z Bogiem.

W Polsce  tradycyjnie  nazywamy 
dzień  8  września  także  świętem 
Matki  Bożej  Siewnej.  W  tym  dniu 
przynosi  się  do  błogosławieństwa 
ziarno przeznaczone na siew. Daw-
niej  istniał  zwyczaj,  że  dopiero  po 
tym dniu zabierano się do orki i sie-
wu. 
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OKIEM PROBOSZCZA
Niech będzie pochwalony Jezus Chry-

stus!
Drodzy moi.
Skończyły się  wakacje.  Rozpoczy-

namy  nowy  rok  szkolny  i  kateche-
tyczny dla dzieci i młodzieży. Chce-
my  z  Bożym  Błogosławieństwem  i 
opieką  Matki  Bożej  rozpocząć  ten 
czas dany od Boga.

 Życzę  wszystkim  nauczycielom 
Darów  Ducha  św.,  by  ich  posługa 
przynosiła obfite owoce, a dzieciom i 
młodzieży życzę wytrwałości i umie-
jętnego zdobywania wiedzy, oraz do-
brych postaw moralnych.

Chcę  jeszcze  raz  podziękować 
Bogu i tym wszystkim, którzy uboga-
cili wypoczynek wakacyjny dzieciom 
i młodzieży. 

Wyrażam  serdeczne  Bóg  zapłać 
wszystkim,  którzy  włączyli  się  do 
godnego przyjęcia Matki Bożej  Czę-
stochowskiej.  W  sposób  szczególny 
dziękuję  Pani  Agnieszce  Kaczorow-
skiej za piękną dekorację naszej świą-
tyni,  oraz   naszym  strażakom  za 
służbę. Dziękuję Wam  za dar modli-
twy.

Pragnę powitać nowych księży sa-
lezjanów, którzy będą  posługiwać  w 
naszej wspólnocie. Witam ks. Mariu-
sza Rudzkiego i dk. Cezarego Lipkę i 
życzę Im w imieniu własnym i całej 
naszej  wspólnoty  opieki  św.  Jakuba 
Apostoła.

Wraz  nowym  rokiem  szkolnym 
wznowią pracę grupy działające przy 
naszej wspólnocie. 

Zachęcamy  Was  do  uczestnictwa 
w nich. Warto może zaangażować się 
w pracę dla innych. Zachęcamy wo-
lontariuszy do pracy w naszym Ora-
torium oraz  w Parafialnym Caritas.

Trwają  już  końcowe  prace  z  wy-
mianą sieci CO i prace modernizują-
ce  nasze  pomieszczenia  oratoryjne. 
Mam  nadzieje,  że  kiedyś  będziemy 
się cieszyć pomieszczeniami dla dzie-
ci i młodzieży w kamienicy przy ul. 
Kościelnej 5.

Kochani,  z  całego  serca  dziękuję 
Wam za każdy grosz i dar modlitwy. 
Staram się  również  pamiętać  o  Was 
w moich modlitwach.

Z  radością  uczestniczyłem  z 
Wami w pielgrzymkach do Sanktu-
arium Miłosierdzia  Bożego  w Kra-
kowie  i do Matki Bożej Licheńskiej. 
Wierzę, że  będą one przynosiły wy-
mierne  owoce w naszej wspólnocie.
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Na  koniec  chciałbym  Wam 
wszystkim życzyć opieki Matki Bo-
żej  i  wstawiennictwa  św.  Jakuba 
Apostoła.  Szczególnie  pragnę  po-
zdrowić  wszystkich chorych i  cier-
piących  z  naszej  wspólnoty.  Niech 
Boża Matka Was wspiera. 

Z darem modlitwy,
Ks. Proboszcz

Sławomir Szczodrowski

PIELGRZYMKA 
DO LICHENIA 29.08.2012

O północy 28 sierpnia pod opieką 
ks.  proboszcza  Sławomira  Szczo-
drowskiego   i ks. Wiesława Kani wy-
ruszyła  z  Tolkmicka  kolejna  piel-
grzymka  tym  razem  do  Lichenia. 

Wszyscy  wieźliśmy  swoje  prośby 
i podziękowania  do Matki  Bożej  Li-
cheńskiej,  słynącej  z  wielu  cudów 
i łask.

Na  miejsce  dotarliśmy  o  świcie. 
Byliśmy  tego  dnia  pierwszą  grupą, 
która w kaplicy  Lasu Grąblińskiego 
pokłoniła  się  Maryi  śpiewając  Go-
dzinki.  Następnie  modliliśmy  się 
przy poszczególnych  Stacjach  Drogi 
Krzyżowej.

Kolejnym  miejscem,  gdzie  udała 
się  nasza grupa była Golgota -   25-
metrowej wysokości kamienna góra, 
na  której  szczycie  widoczny  jest 
krzyż oraz postacie Matki Bożej i św. 
Jana. 

Licheń 2012
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Na Golgocie rozmieszczone są sta-
cje  Drogi  Krzyżowej  oraz  szereg 
sztucznych grot, w których urządzo-
no kaplice.

O  godz.  10:00  spotkaliśmy  się  z 
przewodnikiem.  Zwiedziliśmy  naj-
ważniejsze miejsca, związane z ludź-
mi którzy mieli objawienia Matki Bo-
żej,  oraz  tych,  którzy  pomogli,  by 
znalazła  tu  godne  miejsce.  Byliśmy 
też  w  apartamentach,  gdzie  gościł 
Jan Paweł  II  podczas swojej  wizyty 
w Licheniu. 

O godz. 12:00 uczestniczyliśmy w 
Mszy św. koncelebrowanej przed cu-
downym Obrazem.  Nasi duszpaste-
rze  sprawowali  tę  Mszę  w  intencji 
pielgrzymów  i  całej  tolkmickiej 
wspólnoty parafialnej. Mieliśmy oka-
zję  złożyć  Jej  przywiezione  podzię-
kowania i prośby o dalsze błogosła-
wieństwo.

Po  Mszy  św.  był  czas  wolny  na 
zwiedzanie  pozostałych  miejsc,  za-
kup pamiątek i osobistą modlitwę. O 
godz. 15:00 odmawialiśmy Koronkę 
do Bożego Miłosierdzia.

Niestety,  nadszedł  czas  pożegna-
nia Matki Bożej Licheńskiej i miejsca, 
w którym znajduje się Jej Cudowny 
Wizerunek. 

Dziękujemy ks. Proboszczowi i ks. 
Wiesławowi  za  zorganizowanie  tej 
pielgrzymki, za to, że mogliśmy po-
znać  kolejne,  słynące z cudów miej-
sce. 

HUMOR SZKOLNY

Na lekcji wychowania fizycznego 
nauczyciel  poleca uczniom ćwiczyć 
"rowerek". Jeden z chłopców nie ru-
sza nogami.
- Dlaczego nie ćwiczysz ?
- Bo ja teraz jadę z górki...

STATYSTYKI PARAFIALNE
W ostatnim czasie
Sakrament Chrztu Świętego przy-

jęli: 
Gabriel Jarząbski, Maja Janowicz,

Lena  Janowicz,  Wojciech  Prusecki, 
Nel  Szlitter,  Honorata  Łuc,  Nikola 
Kuczkowska, Maja Kurt, Julian Zuch-
niewski, Weronika Magdalena Staro-
stecka,  Piotr  Podborowski,  Klaudia 
Hanna Tkacz, Marcel Rymsza.

Sakramentalny Związek Małżeń-
ski zawarli:

Sebastian Jarząbski – Justyna Irena 
Białobrzeska,

Paweł Jernat – Monika Elżbieta Ja-
nuszewicz,

Wojciech Kurszewski – Joanna Wil-
ma,

Michał  Adam  Konowalski  –  Elż-
bieta Koniecko,

Leszek Wielesik – Paula Szkolak
Na miejsce wiecznego spoczynku 

odprowadziliśmy zmarłych:
Halina  Wojtakowska,  Barbara  Ol-

borska, Halina Marianna Bednarska, 
Bolesław Tomaszewicz, Wacława We-
toszka, Jerzy Adam Łuba

strona 9



Informator Parafialny nr 7(54)/2012          Rok 2012

PIELGRZYMKA 
DO KRAKOWA I OKOLIC

Wczesnym rankiem w poniedzia-
łek 6 sierpnia br., wyruszyła z naszej 
wspólnoty 40 - osobowa pielgrzym-
ka, tym razem do Krakowa. Była to 
„nadzwyczajna pielgrzymka”.

Wraz  z  księdzem  proboszczem 
Sławomirem Szczodrowskim i księ-
dzem Wiesławem Kanią  jechaliśmy 
po odbiór relikwii św. Siostry Fau-
styny Kowalskiej. Z ogromną rado-
ścią  przyjęliśmy  wiadomość,  że 
otrzymaliśmy  relikwie  I  stopnia  – 
cząstkę  kości  tej  Wielkiej  Świętej, 
czczonej na całej kuli ziemskiej. 

Przy  okazji  tego  wyjazdu,  nie 
można było pominąć innych, pobli-
skich miejsc.

Po drodze odwiedziliśmy Wado-
wice, miejsce urodzenia Karola Woj-
tyły. Zwiedziliśmy Bazylikę Ofiaro-
wania Najświętszej Maryi Panny w 
Wadowicach i Dom, pełen pamiątek 
po  Błogosławionym.  Tam  też 
uczestniczyliśmy w Mszy św. w in-
tencji  rychłej  kanonizacji  bł.  Jana 
Pawła  II,  odprawionej  przez  na-
szych duszpasterzy. Koniecznie mu-
sieliśmy  spróbować  „papieskich 
kremówek”.

Kraków 2012
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Przed  wieczorem  dotarliśmy  do 
Krakowa  –  Łagiewnik,  miejsca  na-
szego zakwaterowania  na te  dni  u 
Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia.

Następnego  dnia  na  porannej 
Mszy św. Siostry przekazały naszej 
wspólnocie relikwie św. Siostry Fau-
styny Kowalskiej, z certyfikatem po-
zwalającym na Ich kult publiczny.

Potem   udaliśmy  się  na  Wawel. 
Zwiedzanie tego miejsca zajęło nam 
cały dzień.  Byliśmy też  w  krypcie, 
gdzie  pochowany  jest  Prezydent 
Lech Kaczyński z małżonką.  Jeszcze 
Kościół  Mariacki,  Sukiennice  i  po-
wrót  do miejsca  naszego tymczaso-
wego pobytu.

Modliliśmy się w Sanktuarium Bo-
żego  Miłosierdzia  w  Łagiewnikach. 
Wieczorem uczestniczyliśmy w pre-
lekcji  Siostry  Miłosierdzia,  która 
przekazywała nam relikwie. Po spo-
tkaniu – Apel Jasnogórski w kaplicy.

Trzeciego dnia rano uczestniczyli-
śmy w porannej  Mszy św.,  następ-
nie  udaliśmy  się  do  Sanktuarium 
Pasyjno-Maryjnego  oo.  Bernardy-
nów  w  Kalwarii  Zebrzydowskiej, 
gdzie modliliśmy się przed cudow-
nym wizerunkiem Matki Bożej Kal-
waryjskiej.

Czas naszej  pielgrzymki nieubła-
ganie zbliżał się do końca. 
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Jeszcze  tylko  Klasztor  Karmeli-
tów Bosych w Czernej, miejsce kultu 
św.  Rafała  Kalinowskiego  i  Matki 
Boskiej  Szkaplerznej,  której  obraz 
znajduje się w kościele. Jest to pięk-
ne, bogate w historię miejsce.

Dziękujemy  Siostrom  Zgroma-
dzenia Matki  Bożej  Miłosierdzia  w 
Krakowie –  Łagiewnikach za prze-
kazane nam relikwie a ks. Probosz-
czowi i ks. Wiesławowi za zorgani-
zowanie tej pielgrzymki.

DRODZY RODZICE 
I OPIEKUNOWIE

Miłość małżeńska nie może ogra-
niczać się jedynie do przekazywania 
dzieciom daru życia. Powinna obej-
mować  także  ich wychowanie  mo-
ralne i formację duchową. To zada-
nie wychowawcze...

Wychowanie  religijne  jest  to  na-
uka, która ma doprowadzić do zjed-
noczenia z Bogiem oraz do pozna-
nia Boga jako kochającego Ojca. To 
wychowanie  musi  być  ukierunko-
wane  przede  wszystkim  na  pogłę-
bienie  wiary  dziecka,  a  następnie 
młodego człowieka poprzez powią-
zanie roku liturgicznego w kateche-
zie z domem  rodzinnym, szkołą.

Wychowanie  religijne  powinno 
być oparte na przykładzie. Dziecko 
świetnie  wyczuwa,  jak  ważny  jest 
Bóg w ich rodzinie. 

Jeśli  widzi  modlących  się  rodzi-
ców, jeśli w codziennym zabieganiu 
wiele razy będzie w łączności z Bo-
giem, jeśli często będziecie wchodzi-
li  do  kościoła  na  krótką  chociaż 
chwilkę,  jeśli  niedzielna  Msza  bę-
dzie punktem centralnym, to może-
cie być spokojni…

www.gosc.pl

HUMOR SZKOLNY

Nauczyciel fizyki pyta uczniów: 
- Kto waszym zdaniem był najwięk-
szym wynalazcą wszechczasów? 
- Edison - odpowiada Krzyś.
- Czy mógłbyś to uzasadnić?
- Gdyby nie on, musielibyśmy tele -
wizję oglądać przy świecach !!! 

Tato mówi do Jasia: 
- Nie rozumiem, jak ty możesz zada-
wać się z Wojtkiem. Przecież to nie-
grzeczny chłopiec,  najgorszy uczeń 
w klasie! 
- Przez wdzięczność tato. Gdyby nie 
on, ja byłbym najgorszym uczniem! 

W szkole pani kazała narysować 
dzieciom swoich rodziców. Po chwi-
li podchodzi do małego Jasia i pyta:
-  Dlaczego twój  tata  ma niebieskie 
włosy?
- Bo nie było łysej kredki.
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