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List od redakcji
Drodzy Parafianie, jest nam niezmiernie miło, że dziś
w Wasze ręce oddajemy pierwszy numer gazetki parafialnej Puls Parafii. Czy to dobry pomysł? – czas pokaże.
Wiemy, że dzisiaj coraz trudniej jest iść za Chrystusem. Nastały czasy, kiedy przeżegnanie się w miejscu publicznym jest aktem odwagi, głupio na imieninach u wujka zasiąść do stołu z modlitwą czy przyznać
się w pracy, że byliśmy na Mszy Świętej w niedzielę.
Dlatego ta gazetka ma dodać nam odwagi, rozbudzić
na nowo zapał wiary i pokazać, że warto podążać za
Jezusem. A gdy podamy sobie ręce, będzie nam łatwiej.
Chcemy zatem prosić Ducha Świętego, aby wskazywał
nam drogę, żeby w tej posłudze prowadził nas tylko
prostymi ścieżkami, pozwalając pisać jasno i z przesłaniem, aby w naszych działaniach zawsze przyświecało nam dobro naszej parafii oraz jej duchowy
rozwój.
Gazetka parafialna ma być nie tylko uzupełnieniem życia religijnego, ale też dalszym sposobem na
nawiązywanie bliższych relacji między członkami
naszej Wspólnoty i wymianę informacji. Dlatego już

dziś gorąco zachęcamy do włączania się w dzieło
współtworzenia gazetki parafialnej. Czekamy na teksty, które można będzie opublikować, wiersze religijne, prośby o modlitwę, podziękowania za doznane
dobro, pytania, które Państwa nurtują, ale też na
uwagi i propozycje ewentualnych zmian. Każda zainteresowana osoba może uczestniczyć w redagowaniu
gazetki. Tylko przy wspólnym zaangażowaniu parafialna gazetka będzie naprawdę naszą gazetką.
Szczególne zaproszenie do współpracy kierujemy
do ludzi młodych – dzieci i młodzieży: Wy, Młodzi,
jesteście pierwszymi apostołami i ewangelizatorami. Nie wystarczy odkryć Chrystusa, trzeba
Go nieść innym! Chrystus wam ufa i liczy na
waszą współpracę. Chrystus was potrzebuje.
Odpowiedzcie na Jego wezwanie z odwagą i zapałem waszej młodości (JP II). Co odpowiecie?
Życzymy Państwu dobrego i owocnego czytania!
Redaktor Prowadzący
Małgorzata Danielewicz

Z cyklu Sylwetki naszej Parafii
Wywiad z Księdzem Proboszczem

Odpowiedź na to pytanie jest trudna, bo ukryta głęboko
w moim sercu. Jednak to, co chciałbym na ten temat
powiedzieć, to przede wszystkim
to, że powołanie jest zawsze ingerencją Pana Boga, czasami już od
najmłodszych lat. U mnie tak nie
było. A jak było u mnie? – Klasa
maturalna, jak grom z jasnego
nieba – Masz zostać księdzem!
– Miałem swoje plany, dobry,
wyuczony zawód, dziewczynę,
Może zacznijmy Księże Proboszczu od początku. i dlatego powiedziałem jednoWiemy, że kapłaństwo to powołanie, ale co wpły- znacznie: Nie, nie będę księdzem.
nęło na to, że Ksiądz podjął się tego wyzwania? Może to dzisiaj zabrzmi dziwnie,

W naszym pierwszym numerze Pulsu
Parafii nie może zabraknąć wywiadu
z Księdzem Proboszczem – Remigiuszem
Kobusińskim, jako tym, który prowadzi
naszą parafię, będąc jej pasterzem i opiekunem. Przygotowaliśmy krótki zestaw pytań,
które pozwoliły przybliżyć Jego sylwetkę
i sprawy, z którymi się zmaga na co dzień.
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Zwykle w takim wywiadzie pada pytanie – czy
ma Ksiądz jakieś życiowe pasje, na przykład czytanie książek itp. My wiemy, że lubi Ksiądz sport,
ale nie każdy słyszał historię o skokach o tyczce
wbrew zaleceniom lekarza, czy to prawda?

ale naprawdę nie chciałem być księdzem. Ale głos Boży
gdzieś tam w głębi był jednoznaczny, nieustępliwy,
chciałem go w sobie zdusić, ale na szczęście się nie
udało. I oto jestem księdzem.

Jak wspomina Ksiądz Proboszcz naukę w seminarium? Czy seminarzyści tylko się modlą?
Nie mogę powiedzieć, że książki były dla mnie pasją,
Czy jest czas na zwykłe młodzieńcze wygłupy?
czytałem niewiele. Jest prawdą natomiast, że bardzo
lubię sport. Od najmłodszych lat, nie tylko rekreacyjCiekawe pytanie. Dobrze, że się pojawiło, bo cza- nie, dotykałem różnych dyscyplin sportu i do dzisiaj
sami młodzi ludzie myślą, że w seminarium tylko mi to zostało. Jeśli chodzi o ten skok, to muszę sprosię modlimy, uczymy, śpimy, pościmy itd. Tak nie stować, że nie był to skok o tyczce, tylko skok wzwyż.
jest. Oczywiście wszystko jest poukładane: ranne Miało to miejsce podczas festynu na rzecz budowy
wstawanie, modlitwa, studium osobiste. W semina- kościoła. Zmierzyłem się wówczas z mistrzem Polrium wykonujemy też różne prace: dyżury w kuchni, ski, który skoki wykonywał na rowerze, ja skakałem
na sali, przy sprzątaniu itd. Jest też oczywiście czas z ziemi. Wcześniej miałem wypadek w górach, przena młodzieńcze wygłupy, różne, wcale nie było ich szedłem poważną operację kolana, ale wtedy już,
mało. Pamiętam jedną z konferencji na temat celi- w czasie festynu, byłem po rehabilitacji i w pełni sił,
batu, głoszoną przez bardzo surowego ojca duchow- jednak dla pewności skakałem… w metalowej ortenego. Nauczał on wówczas, że jednym z elementów zie. Może stąd ta informacja o rzekomym zakazie
wspomagających zachowanie celibatu jest właściwa lekarza. Jednak takiego zakazu nie było. Prawdą jest
dieta, bogata w spożywanie… sałaty. Przyjęliśmy to natomiast, że skoczyłem wówczas na wysokość 1,2 m
z dużym rozbawieniem, wprawiając w zdenerwo- z rozbiegu. Mój konkurent na rowerze nie pokonał tej
wanie naszego wykładowcę. Ale nie koniec na tym, wysokości. Pamiętam jak dziś smak tego zwycięstwa,
wieczorem w seminarium obowiązuje tzw. silentium ogromną radość i satysfakcję, bo przeciwnikiem był
religiosum – od godz. 22:30… zgaszone światła... godnym.
absolutna cisza… kontemplacja nad Słowem Bożym…
i pamiętam jak dziś… cisza… spokój… ciemno… nagle
Ideą jest, aby w życie parafii
na jednym z pięter otwierają się drzwi i jeden z kolezaangażować coraz większą liczbę
gów krzyczy: Sałaty! Sałaty! Dajcie mi S A Ł A T Y ! ! !
parafian, żeby poczuli się u siebie,

poczuli się odpowiedzialni za swoją
parafię, by nie byli anonimowi,
lecz stali się aktywnymi członkami
naszej wspólnoty parafialnej.

Wiemy, że Ksiądz Proboszcz prowadził duszpasterstwo akademickie. Jakie ma Ksiądz wspomnienia związane z pracą z młodzieżą? Czego
nauczył Księdza ten etap pracy duszpasterskiej?

Sport kojarzy nam się z dyscypliną, czy to właśnie ta cecha pozwala godzić Księdzu tyle różnych funkcji i zadań? Proszę nam opowiedzieć
na czym polega praca Proboszcza?

Praca z młodzieżą jest i łatwa, i trudna. Łatwa, jeśli chcą
pracować, trudniejsza, gdy się opierają. Jednak do duszpasterstwa akademickiego przychodzili ci, co chcieli
dowiedzieć się czegoś więcej o Bogu, doświadczyć Jego
dobroci, miłości, przebaczenia. Starałem się być dla nich
ojcem. Byłem zaskoczony, gdy otrzymałem ten tytuł po
moim czcigodnym poprzedniku ks. Marcinie Więcławskim. Mówili do mnie proszę ojca zamiast proszę księdza.
To z pewnością przywilej, ale też ogromne wyzwanie być
dla nich ojcem – ojcem wskazującym drogę, wymagającym i cierpliwym. Ten okres wspominam jako piękną,
ale też trudną pracę. Do dzisiaj spotykam ludzi, którzy
wówczas byli ze mną i tam w duszpasterstwie akademickim przechodzili swoje nawrócenie. To już dzisiaj
dojrzali ludzie – ludzie, którzy wytrwali przy Chrystusie – patrzę na nich z ogromną dumą i radością.
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Uprawianie sportu kształtuje i umacnia charakter,
rozwija dyscyplinę, uczy pokonywać trudności, to na
pewno się przydaje. Będąc proboszczem, widzę, ile
rzeczy jest ciągle do zrobienia. Proboszcz musi dbać
przede wszystkim o życie duchowe, stąd codzienna
modlitwa za wspólnotę Kościoła, za parafię, modlitwa brewiarzowa, modlitwa osobista… Prostą zasadą
jest, że jeśli duchowo nie będę mocny, to nie wykonam wszystkich zadań tak, jak trzeba, wówczas mogę
stać się zwyczajnym urzędnikiem, a nie księdzem
proboszczem, ojcem parafii. Jest sporo grup, w które
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jestem zaangażowany pośrednio lub bezpośrednio:
głoszę Słowo Boże, prowadzę katechezy dla dzieci,
młodzieży i dorosłych. Dużą część czasu pochłaniają
niestety prace administracyjne związane z budową
kościoła i prowadzeniem parafii. Pracy jest dużo, ale
ogromną radością jest dla mnie powstanie nowej
Duszpasterskiej Rady Parafialnej, która w wielu sprawach odciąża proboszcza, tworzymy świetny zespół
i mam nadzieję, że będzie się on poszerzał. Ideą jest,
aby w życie parafii zaangażować coraz większą liczbę
parafian, żeby poczuli się u siebie, poczuli się odpowiedzialni za swoją parafię, by nie byli anonimowi,
lecz by stali się aktywnymi członkami naszej wspólnoty parafialnej.

jeszcze podszlifować charakter. Bardzo pragnę, aby
Pan Bóg przemieniał mnie od wewnątrz, aby przemieniał moje serce. To jest taki plan, nie tylko na
2015 rok, ale plan długofalowy. Nie o wszystkich
zamiarach jesteśmy w stanie powiedzieć, ale jeśli
chodzi o parafię, to moim planem i marzeniem jest,
aby ludzie jeszcze bardziej pokochali Pana Boga, bo
niestety sporo jest jeszcze wokół nędzy i biedy duchowej. A jeśli chodzi o budowę kościoła, to ufam, że
z Bożą pomocą pokryjemy dach kościoła dachówką,
a wieżę blachą.
I na koniec, czego Ksiądz Proboszcz chciałby
życzyć swoim parafianom w Nowym Roku?

Przede wszystkim odkrycia głębi wiary w Boga.
Widzimy, że nasz polski katolicyzm jest dość powierzchowny u wielu osób; chociaż też w imię prawdy
trzeba powiedzieć, że wielu ludzi wypłynęło na głębię
i z tego bardzo się cieszę. Chciałbym życzyć wszystUrodziłem się 3 września 1962 roku w Krotoszynie, kim Parafianom, którzy jeszcze tej głębi Boga nie
niedaleko Ostrowa Wlkp. Pochodzę ze zwyczajnej dosięgli, żeby mimo niejednokrotnie długiej, żmudrodziny: tato był rzeźnikiem, a mama krawcową. Mia- nej i wyboistej drogi szli w tym obranym kierunku,
łem bardzo kochanych rodziców, z których mogłem by korzystali z tych pomocy, które parafia oferuje, by
czerpać postawę pobożności. W domu panowała przyjęli przesłanie Ewangelii tak do końca, prawdzidyscyplina i pewnego rodzaju respekt wobec rodzi- wie poczuli, że Ewangelia wyzwala, a nie ogranicza.
ców. Gdy szliśmy z bratem do spowiedzi, zawsze najpierw przepraszaliśmy rodziców, całowaliśmy w rękę,
I my też życzymy Księdzu Proboszczowi wytrwaa dopiero potem była spowiedź. Pewne nawyki
łości, spokoju i pogody ducha oraz owocnej współwynosi się z domu. Ja ten dom miałem naprawdę
pracy z naszymi Parafianami. Serdecznie dziękudobry. Przypuszczam, że nie bez znaczenia w moim
jemy za udzielenie wywiadu.
powołaniu była właśnie ta atmosfera pobożności,
która panowała w naszym domu. Zwłaszcza moja
mama była blisko Boga. Do tego stopnia, że pewnego
dnia w trakcie rozmowy telefonicznej ze mną powiedziała: Synku, musimy się pożegnać. Uznałem, że chce
po prostu zakończyć rozmowę, ale ona sprostowała,
że chodzi o inne pożegnanie. Nie przekonała mnie
do końca, więc powiedziałem jej coś w stylu: Do jutra,
na k a żdy d zień...
do zobaczenia, jutro się spotkamy. Już od innych osób
wiem, że mama następnego dnia rano poszła do
kościoła, przystąpiła do spowiedzi, potem do KomuRozważania Słowa Bożego zamknięte w 140 znakach
nii, wróciła do domu, zadzwoniła po siostrę i w jej
obecności odeszła do Pana, czyli jak dzień wcześniej
Daj mi znak
przewidziała.
Wychowanie dzieci to sztafeta.
To, co otrzymałeś od swoich
Początek roku to dobry moment, aby powierodziców, przekażesz swoim
dzieć, co Ksiądz planuje w 2015 roku?
dzieciom, a one Twoim wnukom.
To wielka odpowiedzialność.
Jest na pewno kilka płaszczyzn – w płaszczyźnie
Romuald Nowak
duchowej chciałbym być jeszcze bliżej Pana Boga,
kochać Go bardziej. Oczywiście ludzi także. Muszę
Skąd Ksiądz Proboszcz pochodzi? Kim są Księdza rodzice? Zwłaszcza o mamie mówi zawsze
Ksiądz z ogromną synowską miłością. Proszę
nam opowiedzieć o swoich korzeniach.

Twitter
duchowy
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Ś W I Ę TA , T R A DYC J E , O BYC Z A J E

te są symbolami woli nawrócenia na trzech najważniejszych płaszczyznach życia ludzkiego: w relacji
do siebie, w relacji do Pana Boga i bliźniego. W Środę
Popielcową Kościół katolicki rozpoczyna nowy okres
liturgiczny – Wielki Post. Jest to czas przygotowań
do Wielkanocy, która w tym roku przypada w dniu
5. kwietnia. Wielkanoc to największe i fundamentalne święto chrześcijaństwa – Zmartwychwstanie
Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, który stał się człowiekiem i umarł dla zbawienia wszystkich ludzi.
Podjęcie uczynków pokutnych oznacza wolę
przemiany siebie w duchu posłuszeństwa wezwaniu
Jezusa: Nawróćcie się i wierzcie w Ewangelię. Spełnianie ich może być też motywowane wolą zadośćuczynienia.
W praktyce przez post (tj. uczynki pokutne) rozumiemy podjęcie wyrzeczenia i abstynencji, aby odciążyć swe ciało i duszę od tego, co może samo w sobie
nie jest złe, ale co nie jest nam też do życia konieczne.
Powstałe w ten sposób rezerwy dobra, np. czasu,
mogą przyczynić się do zbliżenia do Boga i bliźniego.
Ograniczając używki, takie jak papierosy, alkohol,
słodycze czy kino można powstałą nadwyżką finansową łatwiej wesprzeć jako jałmużną osobę w potrzebie. Rezygnując przykładowo z wielogodzinnego ślęczenia przed TV lub komputerem, mam więcej czasu
dla Pana Boga (na modlitwę, czytanie Pisma Świętego) i mych najbliższych w domu (na wspólny spacer,
grę lub rozmowę itp.). Uzyskanie większej harmonii
w życiu, przy pomocy wysiłku woli i samozaparcia wielkopostnego, daje dużo radości i satysfakcji.
Porażki naszej słabej woli jeszcze bardziej zachęcają
nas do ufności i szukania wsparcia u Boga, także
w sakramencie pojednania.

Posypmy głowy
popiołem...
Tak śpiewamy w pieśni przeznaczonej na
ten dzień. Podczas Mszy Św. kapłan posypuje głowy wiernych popiołem, wypowiadając ewangeliczną formułę: „Nawróć się
i uwierz w Ewangelię” lub słowa z Księgi
Rodzaju: „Prochem jesteś i w proch się
obrócisz”. W ten sposób Kościół wzywa
indywidualnie każdego wiernego do
nawrócenia i pokuty za siebie i za świat.
Pierwsze świadectwa o święceniu popiołu pochodzą z X wieku. W następnym stuleciu, w roku 1091,
papież Urban II wprowadził ten rytuał jako obowiązujący w całym Kościele. Z tego też okresu pochodzi
zwyczaj, że popiół do posypywania głów wiernych
uzyskuje się z palm poświęconych w Niedzielę Palmową poprzedniego roku.
Podstawowe postawy pokutne Wielkiego Postu
to: post, modlitwa (czuwanie) i jałmużna. Uczynki

Wyniki ankiety pielgrzymkowej
W dniach od 13. do 21. grudnia 2014 roku została
przeprowadzona wśród parafian ankieta na temat
miejsc pielgrzymowania, jakie wspólnie z parafią
chcieliby odwiedzić. W sumie rozdano 280 ankiet,
z czego 112 wróciło do nas wypełnionych. W ankiecie
zasugerowano miejsca niektórych pielgrzymek, ale
można było również dopisać swoje propozycje.
Obok miejsc ukazanych w tabeli pojawiły się też
pojedyncze propozycje, jak: Stoczek Klasztorny, Górka
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Klasztorna, Św. Krzyż, Sanktuarium Maryjne w Oborach, Sanktuarium w Altötting, Gniezno, Poznań.
Na podstawie powyższych danych zostanie opracowany plan pielgrzymek na lata 2015–2016, o czym
poinformujemy Państwa w następnym numerze Pulsu
Parafii. Wszystkim, którzy odpowiedzieli na naszą
ankietę, serdecznie dziękujemy za aktywne uczestnictwo w życiu parafii.

Puls Parafii

Choć raz przeżyć Wielki Post tak,
by poczuć dotknięcie Ducha Świętego
nego jest ze mną. Pamiętam o tym w każdej modlitwie. Codziennie zmagam się ze swoimi słabościami
i chcę wytrwać w postanowieniach tylko do wieczora…,
a jutro i pojutrze?... Tak samo – tylko do wieczora.
Nie wiem za kogo lub o co Ty się będziesz modlił,
ale ja, przez cały okres Wielkiego Postu, będę się
modlił o wytrwałość oraz za dusze w czyśćcu cierpiące – to moja dobrze uświadomiona intencja.

W okresie Wielkiego Postu wielu z nas
podejmuje różnego rodzaju postanowienia. My, na łamach naszego miesięcznika,
przedstawiamy osobiste świadectwo
jednego z naszych parafian, który
zdecydował podzielić się z nami swoimi
postanowieniami.

By podjąć post, potrzebna jest nam
silna motywacja, czyli innymi słowy,
dobrze uświadomiona intencja, która
pomaga wytrwać w postanowieniach.

Czym jest post? – Post, według nauczania św. Ignacego Loyoli, to ćwiczenie duchowe – ćwiczenie
kształtujące mnie, mój charakter i moją wiarę. By
podjąć post, potrzebna jest nam silna motywacja,
czyli innymi słowy dobrze uświadomiona intencja,
która pomaga wytrwać w postanowieniach. Intencja
powinna być bezwarunkowa, tzn. nie może wystawiać Pana Boga na próbę, np. jeżeli wytrwam, to Ty
Boże sprawisz, że... Nie może mieć również podłoża
obciążającego nas samych, w stylu: coś się stało przeze
mnie, bo nie wytrwałem w poście. Post to nie wymiana
coś za coś, lecz zmaganie z samym sobą, ze swoim
charakterem i swoimi słabościami. To wysiłek, dzięki
któremu możemy poznać, jacy naprawdę jesteśmy.
Post nie jest drogą do osiągania cudów, ale drogą
do rozwijania siebie, która przy okazji nie wyklucza
cudów. Należy jednak pamiętać, że wszystko dzieje
się z woli Boga, a nie naszej.
Zatem ja postanawiam pościć w Wielkim Poście.
Wiem, że mi się uda, bo moc Chrystusa ukrzyżowa-

Będę się modlił za wszystkich moich przodków, by
dusze tych, dzięki którym się zrodziłem, dzięki którym jestem, kim jestem, nie cierpiały mąk czyśćcowych i zobaczyły w końcu oblicze wytęsknionego
Boga. Wiem, że moi przodkowie, zapewne, jak i Twoi,
uczyli w kolejnych pokoleniach swoje dzieci dobrego
i godnego życia. Oni liczą na nas – na mnie i na Ciebie.
Oczekują od nas uczciwego, dobrego życia, zgodnego
z wolą Bożą. Nie chcę ich zawieść, a Ty?...
Dlatego, chcąc sprostać ich oczekiwaniom, powierzam Panu swoją drogę. Ufam Mu, a On sam niech
działa, niech mnie prowadzi i umacnia, bym wytrwał
w zmaganiach z samym sobą. Bo co u ludzi niemożliwe,
to nie u Boga; bo u Boga wszystko jest możliwe (Mk 10,27).
Romuald Nowak

Zagranica

Polska
miejsce pielgrzymki

liczba głosów

Sokółka
Częstochowa
Łagiewniki
Wadowice
Oświęcim
Święta Lipka
Krzeptówki
Gietrzwałd
Radecznica
Dąbrówka Kościelna
Niepokalanów

39
30
24
23
23
20
19
18
15
12
10

miejsce pielgrzymki

liczba głosów

Rzym i Watykan
Wilno
Fatima
Santiago de Compostela
Lourdes
Medjugorie
San Giovanni Rotondo
Cascia
Manopello
Lanciano
Ziemia Święta
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50
45
36
29
27
21
15
3
2
2
2
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Być uczniem Jezusa
„Po tym wszyscy poznają,
żeście uczniami moimi,
jeśli będziecie się wzajemnie miłowali”
(J 13,35)

Ojca w Niebie, jesteśmy braćmi i siostrami w Jezusie
Chrystusie, czy stajemy się jednością w Duchu Świętym? Czy naprawdę w to wierzymy?
I przyszedł mi do głowy symboliczny obraz każdego człowieka jako drzewa, które owocuje, ma
Te Słowa jakiś czas temu szczególnie mnie dotknęły. określone umiejętności, talenty, czas i jeszcze wiele
Wcześniej nie zastanawiałem się specjalnie, jak poz- innych wspaniałości. Z pracy człowieka biorą się
nać, że jestem uczniem Jezusa. Myślałem, że skoro różne dobra, a nasze usta mają moc budującego słowa.
chodzę co niedzielę do kościoła, korzystam z Sakra- Powstaje pytanie: czy my się tym wszystkim potramentów, praktykuję wiarę w domu, świadczę o niej fimy dzielić ze sobą nawzajem?
wśród znajomych – to wystarczy. A to Słowo otwiera
Jakże byłoby to dziwne, gdyby drzewa zaczęły
nowe horyzonty, nowe spojrzenie na siebie, że to jak zakopywać swoje owoce tylko dla siebie i nie chciatraktuję innych, jak wspieram, czy dzielę się tym, co łyby się nimi dzielić. A gdy czasami widzimy gdzieś
posiadam, to czyni ze mnie ucznia.
gnijące owoce pod drzewem, czy nas to nie dziwi?
Miejscem poznania jest przede wszystkim Spróbujmy spojrzeć na siebie jak na drzewo, jakie
rodzina, ta z krwi i kości. Później Kościół, a właściwie owoce wydajemy, czy się nimi dzielimy, czy w ogóle
wspólnota parafialna, którą przecież do życia powołał pozwalamy innym z nich skorzystać, bo jak powieJezus Chrystus. To wezwanie do służenia w rodzinie dział nasz Pan i Zbawiciel: Po tym wszyscy poznają,
wydaje się oczywiste, ale co ze wspólnotą parafialną? żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie
Kim my jesteśmy dla siebie? Mamy tego samego miłowali.
Sławek Giefing

P OZ NA J NA SZ YCH ŚWI Ę T YCH

Święty Walenty

Walenty z wykształcenia był lekarzem, z powołania
duchownym. Żył w III wieku w Cesarstwie Rzymskim za panowania Klaudiusza II Gockiego. Cesarz
ten zabronił swoim żołnierzom wchodzić w związki
małżeńskie w wieku od 18 do 37 lat. Uważał, że
najlepszymi żołnierzami są ci, którzy nie posiadają
rodziny. Zakaz ten złamał biskup Walenty i błogosławił śluby młodych legionistów. Został za to wtrącony
do lochu i 14 lutego 269 roku stracony.
Pochowano go w Rzymie, a na jego grobie została
z czasem wzniesiona bazylika, która stała się miejscem odwiedzin pielgrzymkowych. Od średniowiecza kult świętego Walentego szerzony był w całej
Europie. W 1496 roku papież Aleksander VI ogłosił
go świętym. Tyle mówi legenda, a my dziś pamiętajmy, że ten dzień, jak i wiele innych w roku, jest
doskonałą okazją do podziękowania Bogu za miłość,
którą nas obdarza, za tych, którzy nas kochają i których my darzymy miłością oraz do obdarowywania
miłością i dobrocią drugiego człowieka.
W poszukiwaniu inspiracji warto też poczytać
Modlitewnik: Święty Walenty, patron zakochanych.
Książeczka zawiera zbiór modlitw do św. Walentego
– patrona zakochanych.

W dawnych czasach stał się orędownikiem
ciężko chorych, zwłaszcza na epilepsję,
zaś współcześnie jest na świecie patronem
zakochanych. Dlaczego? Otóż...

parafia-bolechowo.pl
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Znajdź chwilę i rozważ
Skąd wiemy, że Bóg istnieje?

Nie możemy zobaczyć Boga, wiemy jednak, że istnieje i odczytujemy Jego działanie w pięknie świata
wokół nas. Świat jest pełen piękna, kolorów, zaskakujących kształtów, od najdrobniejszych owadów do
rozległego, nieskończonego kosmosu.

Niektórzy mówią, że Boga nie ma,
bo nie mogą Go zobaczyć.
Istnieje jednak wiele rzeczy, których
nie widać, a przecież wiemy, że istnieją...
Nie widzimy np. wiatru. Wiemy jednak, że istnieje, bo
widzimy, jak porusza praniem wiszącym na dworze.
Nie możemy zobaczyć elektryczności, jednak wiemy,
że jest, kiedy zapalamy światło. Nie możemy zobaczyć
powietrza. Wiemy jednak, że istnieje, bo nie moglibyśmy żyć bez niego ani jednej minuty. Nie widzimy
miłości, wiemy jednak, że istnieje w tych, którzy się
o nas troszczą.

Nic nie zdarza się przypadkiem. W przypadku
książki słowa nie unoszą się w powietrzu, by w końcu
ułożyć się w niej w odpowiedniej kolejności. Ktoś
musi je ułożyć, żeby miały sens. Książka musi mieć
autora, kogoś, kto ją napisze. Podobnie jest ze światem. Nic nie dzieje się przypadkiem. Ktoś go zaplanował. Tym cudownym projektantem, architektem
i kreatorem jest Bóg.

Udana akcja Caritas

Z
PRZY
MRU
ŻE
NIEM
OKA

W odpowiedzi na wezwanie do bycia uczniem Chrystusa, w czasie adwentu nasza parafia została objęta
niezwykłą akcją Caritasu. W naszej kaplicy stanęło
drzewko, na którym w okresie przedświątecznym
wszyscy potrzebujący wieszali serduszka ze swoimi
potrzebami i małymi marzeniami. Serduszka zostały
zdjęte przez darczyńców. Obdarowano z potrzeby
serca wiele rodzin. Powodzenie akcji przekroczyło
nasze najśmielsze oczekiwania. To wspaniałe dzieło
i piękne świadectwo wiary całej Wspólnoty.

W brzuszku ciężarnej kobiety siedziały bliźniaki.
Pierwszy zapytał drugiego:
– Wierzysz w życie po porodzie?
– Jasne. Coś musi tam być. Mnie się wydaje, że my właśnie
po to tu jesteśmy, żeby się przygotować na to, co będzie
potem.
– Głupoty. Żadnego życia po porodzie nie ma. Jak niby miałoby wyglądać?
– No nie wiem, ale może będzie więcej światła, może
będziemy biegać, jeść buzią….
– No to przecież nie ma sensu! Biegać nie ma gdzie! A kto
widział, żeby jeść ustami! Przecież żywi nas pępowina.
– No ja nie wiem, ale zobaczymy mamę, a ona się będzie
o nas troszczyć.
– Mama? Ty wierzysz w mamę?! Kto to według Ciebie
w ogóle jest?
– No przecież jest wszędzie wokół nas… Dzięki niej żyjemy.
Bez niej by nas nie było.
– Nie wierzę! Żadnej mamy jeszcze nie widziałem, czyli jej
nie ma…
– No jak to? Przecież jak jesteśmy cicho, możesz posłuchać
jak śpiewa albo poczuć jak głaszcze nasz świat. Wiesz, ja
myślę, że prawdziwe życie zaczyna się później.

Polecamy młodzieży...
Troska – Ks. Pawlukiewicz

(O nic za bardzo się nie martw)

hityzinternetu.pl

 pliki audio  Troska – Ks. Pawlukiewicz
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Jak rozmawiać z dzieckiem o Bogu?
Zachowania religijne dzieci przejawiają
już od najmłodszych lat. Religijność jest po
prostu kolejnym etapem rozwoju i przychodzi najmłodszym z ogromną łatwością.

wiadamy mu o sobie, postępujemy dobrze, robimy dla
Niego serduszka, rysunki itd. Maluch, doświadczając
miłości i ciepła rodziców oraz biorąc z nich przykład,
chętnie uczestniczy w spotkaniu z Bogiem.
Dzieci lubią wszelkie rytuały: powtarzanie pewMilusińscy lubią wszelkie rytuały, powtarzanie pew- nych gestów, chętnie używają słów: Amen, Alleluja.
nych słów, postaw i gestów. Oczywiście wraz ze wzro- Wyrażają też chęć do modlitwy (przyjmują odpostem zaczynają zadawać rodzicom kolejne, niełatwe wiednią postawę ciała). Dwu-, trzyletni maluch
pytania.
swoją modlitwę wyraża za pomocą gestu i śpiewu,
– Mamo, tato, ile Pan Bóg ma lat?
a w kolejnych etapach życia otwiera się na nowe
– Czy się na mnie gniewa?
doświadczenia, co zgodne jest z jego rozwojem psy– Gdzie mieszka i jak chodzi po chmurach? Itd.
chicznym. Przedszkolak myśli obrazami i symboOdpowiadając, starajmy się używać języka jak najbar- lami także w odniesieniu do Pana Boga. To istotny
dziej zrozumiałego, angażując zmysły dziecka i jego moment w rozwoju duchowości. To ważne, aby dzieci
wrodzoną ciekawość świata. To głównie od postawy pytały, bo oznacza to, iż chcą poznać Pana Boga i na
rodziców zależy, jak ich pociecha będzie postrzegać swój dziecięcy sposób się z nim zaprzyjaźnić.
Boga. Jeśli powiemy np., że to stary człowiek z brodą
siedzący na tronie, potem będziemy musieli sporo
Aneta Kołat
prostować. Mówmy dzieciom, że Pan Jezus je bezgra- c.d. artykułu na stronie:
nicznie kocha i słucha z uwagą. Cieszy się, gdy opo- parafia-bolechowo.pl  strona główna (aktualności)

Krzyżówka z hasłem
1.

1. Najważniejsza osoba w kościele katolickim.
2.

3.

2. „...święcona.”
3. Potrzebna w czasie podróży, wskazuje drogę.

4.
5.
6.

4. Wiara, nadzieja „i...?”
5. Leżał w nim malutki Jezus na sianku.
6. Każdy ma „swojego... stróża”, do którego się modli.

W ŚRODĘ POPIELCOWĄ KAPŁAN SYPIE

NA GŁOWY WIERNYCH.

Rozwiązane krzyżówki wycinamy i podpisane wrzucamy do niedzielnego koszyczka. Pod koniec każdego miesiąca losowanie nagród.

Prosimy, aby dzieci pisały dla Pana Jezusa wierszyki, podziękowania
i prośby. Można je wrzucać do niedzielnego koszyczka.
Będą one drukowane w kolejnych numerach gazety parafialnej.
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Panie Jezu,

Moje serce bije dla Ciebie!
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