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Miłosierny Ojciec czeka
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Święty Jan Paweł II w encyklice Dives in misericordia napisał: "Ten syn to poniekąd człowiek wszystkich
czasów". Czytając w tym roku już po raz trzeci tę znaną
przypowieść, spróbuj-my na miarę swoich możliwości
zastanowić się, to znaczy wejść w siebie, i zrozumieć, że
potrzebujemy nawrócenia. Patrząc na młodszego syna,
powinniśmy uwierzyć, że także na nas czeka miłosierny
Ojciec, który wzruszy się głęboko na widok naszej nędzy
i wyciągnie ręce, gdy zdecydujemy się powrócić do Niego. I my otrzymaliśmy od Boga tę część Majątku, czyli
wolność, która bardzo często prowadzi nas w dalekie strony, czyli daleko od Niego. Trwonimy ją wówczas, żyjąc
rozrzutnie w grzechu, przez co stajemy się żałosnymi świnio-pasami i niewolnikami grzechu.
Jezu, ufam Tobie. Pomóż mi powstać z grzechów,
abym szczerze pragnął powrócić do domu rodzicielskiego
i nie zginął z nędzy i głodu. Niech doznam radości z odnalezionego zbawienia.

„Nie samym chlebem żyje człowiek …”
„Jeśli nie wiesz, co dalej, po prostu
zrób następny, właściwy krok.”
Regina Brett
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Drugi Rajd Otrycki

Uczestnicy
Drugiego Rajdu
Otryckiego

W czerwcu, tuż przed
wakacjami, odbył się IIgi Rajd Otrycki, będący
kontynuacją zeszłorocznego przedsięwzięcia,
którego celem było
przejście całego Pasma
Otrytu (18 km).
W ubiegłym roku
szkolnym udało się poznać Otryt od Lutowisk,
przez
schronisko ,,Socjologówka”,
przełęcz Hulskie, Wań-

ka Dział i zejść do Polany. Natomiast pod koniec minionego roku
szkolnego, wędrowaliśmy od Olchowca stokówką, potem grzbietem Otrytu przez piękny
las bukowo - jodłowy
a następnie zeszliśmy
do Polany, zatrzymując
się u Państwa Smoleńskich w Serednim Małym. Przy pysznej herbatce Pani Karoliny
mogliśmy
odpocząć,
aby już pełni sił zbiec
do naszej wioski.
Całość wycieczki poprowadziła nasza
absolwentka, Pani Anna
Wiercińska – za co bardzo serdecznie dziękujemy.
Podziękowania

należą się również opiekunom: ks. Dyrektorowi, A. Stępniewskiej
i H. Myślińskiej a także
ks. Proboszczowi za
podwiezienie do Olchowca, a za uczestnictwo dziękujemy uczniom: Marcie Stępniewskiej, Jowicie Fundakowskiej,
Hubertowi
Cabanowi, Kindze Borzęckiej, Oliwii Krakowskiej, Pawłowi Kania, Patrykowi Pałka
oraz Oskarowi Krakowskiemu.
H. Myślińska

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017
Z dniem pierwszego września związane są dwie ważne daty:
pierwsza z nich z roku
1939 dotyczy rozpoczęcia II wojny światowej,
druga rozpoczęcia zmagań szkolnych. Pierwsza
tragiczna w skutkach,
druga zaś, jest początkiem nowych znajomości szkolnych, nabycia
nowych
umiejętności
i wiedzy, czyli napawająca optymizmem. I tego dnia, jak co roku,
spotkaliśmy się w kościele w Polanie na
wspólnej mszy, na wstępie której, ks. dyrektor
Jarosław Wnuk, podziękował Bogu za dobrze i

godziwie spędzone wakacje i prosił Go o błogosławieństwo dla całej
społeczności szkolnej na
nowy rok szkolny. Natomiast w kazaniu ks. proboszcz Stanisław Gołyźniak porównał pracę
szkolna do niedawno
zakończonych zmagań
olimpijczyków w Rio,
których sukcesy są skutkiem ciężkiej pracy już
od najmłodszych lat,
Jednak, jak dodał, nie
tylko talenty i umiejętności są ważne, ale także wnętrze i serce człowieka, które stanowią o
jego duchowości. W
dalszej części mszy, w
procesji z darami, nasi

uczniowie przynieśli do
ołtarza własnoręcznie
pokolorowane
serca,
obraz przedstawiający
papieża Franciszka oraz
Chleb i Wino. Tuż po
mszy, uczniowie otrzymali od swoich wychowawców plany lekcji,
niektóre z nowymi, niektóre z ich ulubionymi
przedmiotami, w których będą się oni doskonalić, rozwijać i osiągać
sukcesy, może takie jak
wyżej wspomnianych
olimpijczyków, czego
im wszyscy życzymy.
Radosław Pasławski

Rok XXIV 2016, nr 26 (866)

Str. 3

Zachęcamy rodziców, nauczycieli
i wychowawców do lektury
i PRENUMERATY pisma Don Bosco.

We wrześniowym numerze polecamy szczególnie teksty:
O tym, czy likwidacja gimnazjów będzie korzystna dla młodzieży?
O tym, jakim katechetą był młody ksiądz Karol Wojtyła?
O poruszającej historii Macieja Cieśli, wolontariusza Światowych Dni Młodzieży, który zmarł na raka na trzy tygodnie przed ich rozpoczęciem,
a o którym mówił papież Franciszek do młodzieży świata.
Rodzinom polecamy nowy PORADNIK MAŁŻEŃSKI, w którym znajdzie Państwo
wiele cennych rad.
Oraz jak co miesiąc: ks. Marek Chmielewski o systemie wychowawczym św. Jana Bosko,
prof. Waldemar Chrostowski o tym, co Biblia mówi o wychowaniu, opowiadania pedagogiczne słynnego salezjanina ks. Bruno Ferrero, porady szkolnego pedagoga i katechety,
felietony Roberta Tekielego i Tomasza Terlikowskiego.
Informacje dotyczące zamówienia DON BOSCO są w piśmie,
na stronie internetowej www.donbosco.pl.

salezjańskie pismo dla Rodziców, Nauczycieli i Wychowawców
ul. Bałuckiego 8, 30-318 Kraków, tel. (12) 252 85 28
e-mail: redakcja@donbosco.pl
www.donbosco.pl
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W tym tygodniu imieniny obchodzą:
Marcin Wierciński, Grzegorz Jóźwik, Renata Karciarz,
Witold Michno, Witold Piotrowicz, Witold Smoleński.
Solenizantom składamy serdeczne życzenia
i zapraszamy do uczestnictwa we Mszy św. w piątek o godz. 1800.

